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Název práce: Rodinný dům - dřevostavba 
 
Autor práce: Miletín Jan 
Oponent práce: Ing. Patricie Julinová 
 
Popis práce:  

Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby rodinného domu v Rozdrojovicích. Objekt 
je dvoupodlažní, nepodsklepený. Konstrukční systém je řešen jako dřevostavba. Svislé stěny jsou 
tvořeny dřevěným rámem s tepelnou izolace opláštěné z venku částečně dřevěnou provětrávanou 
fasádou a strukturovanou omítkou. Stropní konstrukce je z příhradových nosníků. Hlavní část 
rodinného domu tvoří sedlová střecha. Nad zbylou částí je střecha s minimálním spádem.  

Rozsahem i formálními náležitostmi je práce v souladu se zadáním. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     
1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
 
Připomínky a dotazy k práci: 

- V situaci chybí délka přípojek a kóty rozestupů přípojek, rozhledové trojúhelníky, 
znázornění vrstevnic. 

- Bylo by vhodné uvažovat s návrhem spíže do kuchyně? 
- Jak je řešeno odvětrání digestoře? 
- Popište návrh kotvení posuvných dveří Sapeli Avanza One v místnosti 203 dle zakreslení v 

půdoryse 2.NP a technického listu zvolených dveří. 
- Popište řešení TI a HI u paty základu - detail A. 
- Jaká je minimální výška soklu nad terénem? 
- Jak je oddělen substrát zelené střechy od kameniva? 
- Znázorněte systémovou hranici objektu pro výpočet obálky budovy. Je garáž vytápěná? 
- Jak je řešen přístup na extenzivní zelenou střechu ? 
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Závěr: 
Výkresy, jejich řazení a grafická úroveň bakalářské práce jsou velmi přehledné, 

propracované a srozumitelné. V práci jsou některé nepřesnosti v textovém či grafickém projevu a 
drobné chyby v technickém řešení. Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v 
rozsahu požadavků kladených na bakalářské práce, a to na výborné úrovni. 
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
 

 
Datum: 5.6.2018 Podpis oponenta práce ….……………………….. 




