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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Nízkoenergetické řadové rodinné domy Okříšky 

Autor práce:  Martin Pilinszki 
Oponent práce: Ing. František Vlach, Ph.D. 

Popis práce: 

Student předložil velmi podrobnou projektovou dokumentaci pro dvojici rodinných domů 
v nízkoenergetickém standardu. Práce splňuje zadání po obsahové a formální stránce. Výpočet denního 
osvětlení je proveden variantně více metodami. Je proveden podrobný návrh rozvodů zdravotechniky včetně 
kompletace. Práce se zabývá souvislostmi nad rámec stavební části, což považuji za přínosné. Velmi kvalitní 
je zpracování situačních výkresů do reálného zasíťovaného pozemku včetně řešení návazností.   

Hodnocení práce: 
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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: 

1) Založení středních stěn je pomocí krčků ze ztraceného bednění. Prostupy jsou zde zakresleny v úrovni 
základových pásů. Je to nutné a vhodné z hlediska provádění a spádování svodného potrubí? 
2) Popište technologii provádění pojistné hydroizolační vrstvy v souvrství střechy v místě atiky (poloha 
asfaltové lepenky ve svislém směru).  
3) V jakém poměru je požadováno využití tloušťěk čar dle zakreslovací normy? 
4) Zodpovězte nad výkresem D.1.2.2. následující dotazy: 
Zakreslují se do výkresu betonových konstrukcí stropu nad 1NP prvky schodiště z úrovně na podlaze? Bude 
stát komín při realizaci betonového stropu, nebo se má zakreslit pouze prostup? Jsou sklopené průřezy 
překladů správně, nebo chybí navazující část stopu? 
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Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě jako velmi dobrou .Přesto se vyskytují nepřesnosti v zakreslování a dílčí nevyzrálá 
řešení, která lze diskutovat. Celkově ji hodnotím kladně. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1,5 

Datum: 5.6.2018 Podpis oponenta práce ……… 




