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I. Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno

Splnění cílů a zadání práce

Odborná úroveň práce

Vhodnost použitých metod

Formální a grafická úroveň práce

Srozumitelnost práce

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj do
příslušné buňky tabulky vepište znak X.

II. Připomínky k práci

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky):

Předložená  bakalářská  práce  studentky  Jany  Soprové  „Stavebně  technický  průzkum  +
modernizace venkovského objektu“ je rozdělena na 2 části. V první a zároveň stěžejní části se
studentka  věnuje  stavebně  technickému  průzkumu  objektu,  laboratorním  zkouškám  a
následnému návrhu  sanace  zjištěných  poruch.  Druhá,  stavební  část  obsahuje  výkresovou
dokumentaci  doplněnou o výpočty tepelně technického posouzení konstrukcí  v programu
Teplo 2017 „EDU“.

K předložené práci mám následující připomínky:
První část

 na str. 48 použita omylem vnitřní omítka vápenocementová tl. 10 mm, namísto jinde
zmiňované sanační omítky
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Výkresová část
 Ve výkresech  půdorysů  i  řezů  by  bylo  vhodné  doplnit  více  výškových  kót,  což  by

zlepšilo  orientaci  ve  výkresech  (absence  kót  např.  v  půdorysech  schodiště,  v
půdorysech místností, apod.).

 Hrana výstupního stupně (viz půdorys – nový stav) se nesmí protínat v jednom bodě s
hranou nástupního ramene, vzdálenost hran je min. 130 mm.

 V půdorysu „nový stav – podkroví“ by bylo vhodné vzhledem k velikostem místností
(cca 15m2) volit buď více střešních oken, nebo změnu dospozice tak, aby bylo možné
osvětlit místnost 206 a 208 okny ve štítové zdi. 

 Jako materiál  pro vnitřní  příčky by vzhledem k možnosti zaplavení  mohl  být  volen
méně  nasákavý  materiál  namísto  použitého  Ytongu.  Otázkou  je  i  použití sanační
omítky na tyto příčky.

 Překlady NOP jsou systémové pro YTONG. Na smíšené zdivo by bylo vhodné použít
klasické ocelové I profily.

 U sanační omítky by bylo vhodné sjednotit její tloušťku, která je odlišná ve výkresu
detailu soklu (10mm) x detailu pozednice a řezu A - Á(20 mm) x v technické zprávě
(30mm).

 Přestože v zadání práce nebylo řešení TZB – bylo by vhodné lépe umístit zařizovací
předměty (viz půdorysy podlaží). Problémové se jeví zejména řešení odvodu odpadu z
podkroví,  který  bude  veden  v  přízemí  místnostmi  102  a  103  (tj.  obývací  pokoj  a
kuchyň)!

Výpočty v programech Teplo 2017 EDU
 Zvolení  Ti  =5˚C (str.  26) v tepelně technickém posouzení  střechy není  vzhledem k

obytnému  podkroví  správné.  Ve  výpočtu  není  počítáno  se  systémovými  mosty  (s
krokvemi v TI).

 Zadání skladby konstrukce v tep. tech. posouzení střechy neodpovídá skladbě ze str.
49 – teoretické části.  Ve výpočtu nebylo použito zmíněných PIR desek.

 Ve výpočtu zvolená skladba vykazuje shodné množství zkondenzované a vypařitelné
vodní páry, což by mohlo zásadně ohrozit správnou funkci střechy.

 Na str. 40 u výpočtu podlahy na terénu vyšla zóna na konci modelového roku stále
vlhká – tato konstrukce však má výjimku – nehodnotí se z hlediska roční bilance – bylo
by zde vhodné v tomto smyslu vložit komentář.

Závěr
Předložená bakalářská práce splňuje jak zadání, jehož cílem byl stavebně technický průzkum
venkovského  objektu  a  návrh  rekonstrukce  objektu  zpracovaném  ve  stupni  pro  stavební
povolení, tak i požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce je zpracována kvalitně. Těžiště
práce je v první části práce, která je zpracována přehledně a srozumitelně, a je zdařilá i po
grafické  stránce.  Výkresová  dokumentace  je  vyhovující  doplněná  o  detaily  a  o  tepelně-
technické posouzení konstrukcí. 

III. Doporučení pro rozpravu

Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole):

- Kdy a proč se používají sanační omítky?
- Jaké jsou požadavky návaznosti schodišťového ramene na podestu?
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- Jaká bude budoucí funkce mlatu? Bude prostor vytápěný nebo nevytápěný? Jak toto 
rozhodnutí ovlivní skladbu stropu, resp. podlahy v podkroví?
- Jakou funkci v konstrukci má foukaná izolace?

VI. Celkové hodnocení

Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou:

A (výborně)

Používaná stupnice hodnocení:

A B C D E F

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

V. Závěr

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené bakalářské práce: 

Doporučuji práci k obhajobě

Nedoporučuji práci k obhajobě

V Praze dne 6.6.2018

 X                      
   Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.
   Oponent bakalářské práce
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