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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stavební úpravy a přístavba rodinného domu 

Autor práce:  Marek Sitta 
Oponent práce: Ing. Miloslav Novotný 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce Marka Sitty řeší komplexní projektovou dokumentaci pro provedení stavební 
úpravy a přístavby rodinného domu, částečně podsklepeného. Stavba se nachází v obci Nemile, 
v Olomouckém kraji. Součástí práce je dále kompletní posouzení z hlediska stavební fyziky, požární 
posouzení, výpočet základů a schodiště. 

Řešený objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic THERM. 
Stropní konstrukce jsou tvořeny pomocí polomontovaného keramického systému s vložkami Miako. 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou u přístavby obytné části a přístřešku pro vozidla a nad stávající 
částí je použit nově zbudovaný střešní pultový systém z konstrukčního dřeva. 

 

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: 

Výkres D.1.1.11 – Půdorys 1.NP – Místnost 102 – Jakým způsobem jsou řešeny posouvací dveře? 

Výkres D.1.1.11 – Půdorys 1.NP – Je vhodné zateplovat starší objekt? Popište případná rizika. 

Výkres D.1.1.11 – Půdorys 1.NP – Proč jste zvolil nejnižší povolenou světlou výšku 2500 mm? 

Výkres D.1.1.13 – Půdorys 1.S – Z čeho je tepelný izolant pro obvodové zdivo? Je vhodný pro použití ve 
styku se zeminou? 
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Výkres D.1.1.15 – Řez A-A‘– Zdůvodněte použití provětrávané podlahy ve sklepě? Existuje nějaká návaznost 
na větrací systém? 

Výkres D.1.1.16 – Řez D-D‘– Jakým způsobem je provázáno schodiště u detailu T‘ se základy? 

D.1.5 – Stavební fyzika – Jaká je doporučená vnitřní výpočtová teplota v koupelně? 

Závěr: 

Bakalářská práce Marka Sitty svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které jsou na 
bakalářské práce kladeny. Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je velmi dobrá. V práci jsou 
některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však nemají podstatný vliv na funkci 
a statiku stavby. Drobné chyby jsou v zakreslování dle ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení 
výkresů stavební části. Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků 
kladených na bakalářské práce, a to na vynikající úrovni. Výkresy jsou podrobné a přehledné. Bakalářskou 
práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

             

Datum: 29.5. 2018 Podpis oponenta práce




