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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 

 

Cíl a zadání práce 
Cílem bakalářské práce bylo zpracování dílčí části projektové dokumentace se zaměřením na 
vybrané stavební detaily. Rozsah a podrobnost odpovídá požadavkům bakalářské práce. 
V práci je z hlediska šíření tepla a vodní páry zpracován jeden konstrukční detail „styk 
podlahy se zeminou“. Dle mého názoru by bylo vhodné takto zpracovat více kritických 
detailů. 
 
Odborná úroveň práce  
K předložené bakalářské práci mám několik připomínek. 

• Jako problematické, vidím řešení dispozice jednotlivých místností např. půdorysné 
rozměry toalet, místnost s jedním lůžkem č.m. 1.1.10 s rozměry 1800x1850 mm a bez 
oken. Nevhodně je navržena technická místnost společně s dětským koutkem č.m. 
1.2.11. Dále se v projektu nachází drobné chyby jako nevhodně navržená výška 
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obkladů na toaletách (pouze 1200 mm) nebo úzké dveře do koupelen v jednotlivých 
pokojích. 

• Vzhledem k využití objektu chybí pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
do 2.NP není zaveden výtah. 

• Ve skladbách jednotlivých konstrukcí jsou navrženy materiály, které není možné 
kombinovat např. lepení parket na napenetrovanou PE folii (skladba P1) dále 
v některých skladbách chybí některé vrstvy, zejména separační a penetrační. 
Z hlediska požární bezpečnosti je nepřípustné, aby požárně dělící podhledy byly 
zavěšeny na dřevěném roštu. Skladby jsou navrženy nesystémové, může být problém 
při realizaci a certifikaci z hlediska PBŘ.  

• Nad prostorem atria jsou navrženy světlíky z makrolonu, které jsou opět rizikovým 
místem z hlediska požární bezpečnosti. Vzhledem k využití objektu se může jednat o 
shromažďovací prostor, kde je makrolon nepřípustný. 

• Detaily jsou zpracovány na velmi dobré úrovni. V některých případech se studentka 
dopustila chyb, zejména ve způsobu spojování/kotvení (v některých detailech je 
spojování nedostatečné nebo chybí spojovací prvky, někdy je kotvení z hlediska 
přístupnosti neproveditelné).  
V detailech často dochází k nedostatečnému napojení povlakové parotěsné izolace na 
desku OSB, kterou studentka využívá jako parotěsnící vrstvu. Detaily jsou netěsné a 
mohlo by docházet ke kondenzaci.  V napojení oken chybí těsnící pásky. 
V detailu atiky je nesprávně provedena hydroizolační vrstva z měkčené fólie (chybí 
poplastované plechy, koutové a rohové lišty, naopak přebývá náběhový klín, který se 
používá pro asfaltové hydroizolace) 
Z hlediska trvanlivosti je v detailu atiky nevhodné použití OSB desek, vhodnějším 
řešením je použití březové voděvzdorné překližky. Spády parapetů a atik jsou řešeny 
hoblováním dřevěných prvků, které lze v dnešní době řešit jednodušeji. 

 
Vhodnost použitých metod 
V práci jsou použity vhodné metody, až na výše zmíněné výhrady.   
 
 

Formální a grafická úroveň práce  
Samotná grafická úroveň zpracování výkresů je na dobré úrovni. V některých případech není 
dodržena ČSN 01 3420 „Kreslení výkresů stavební části“. Chyby jsou zejména v kótování 
(kóty se překrývají nebo chybí), popisu dveří (otevíravost dveřních křídel je popsána 
obráceně), tl. čar apod. Výkresy půdorysů jsou zpracovány v měřítku 1:75 ale některé 
konstrukční části (např. rám posuvných dveří, prosklená fasáda apod.) jsou rozkresleny 
podrobně. V tomto měřítku by při tisku došlo ke spojení čar. Při značení místností, skladeb 
apod. se často vyskytují stejné popisy. Na výkrese lze najít několik místností se stejným 
číslem nebo skladeb konstrukcí popsaných stejným označením. 
 
V textové části práce se nachází velké množství překlepů, opakujících se slov a stylistických 
chyb. Formátování a grafická úprava textu působí, že byla řešena v časovém stresu a kazí 
dobrý dojem z výkresové části práce. 
 

Srozumitelnost práce 
Srozumitelnost práce je velmi dobrá.  
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Schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech 
Schopnost studentky aplikovat projekční přístup hodnotím jako velmi dobrý. 

 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 

1) Jak lze řešit požární odolnost ocelových nosných prvků? Uveďte příklady jednotlivých 
řešení, jejich výhody a nevýhody. 

2) V případě, že ve skladbě střechy s nosnou dřevěnou konstrukcí bude docházet 
dlouhodobě k hromadění vlhkosti jaké to bude mít následky?  Jaké jsou možnosti 
sanace? 

3) Požadavky na příčky mezi jednotlivými pokoji. Výhody a nevýhody jednotlivých 
materiálových řešení. (jednovrstvé konstrukce, sendvičové konstrukce – zděné, SDK 
apod.) 

VI. Celkové hodnocení 
 

B (velmi dobře) 
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 15.6.2019       
  

                     Ing. Michal Nývlt 
                  Oponent bakalářské práce 
  


