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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Rodinný dům s provozovnou 

Autor práce:  Martin Dvořák 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 24. 05. 2019 s názvem „Rodinný dům s provozovnou“, kterou vypracoval pan Martin 
Dvořák v akademickém roce 2018/2019.  
Předmětem této bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace rodinného domu s 
provozovnou. Objekt je umístěn do plánované nové zástavby rodinných domů. Stavba je 
rozdělena na rodinný dům pro čtyř až šesti člennou rodinu a na provozovnu. Provozovna je 
navržena jako zubní ordinace pro jednoho zubaře a jednu zdravotní sestru. Rodinný dům je 
částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen šikmou střechou z betonové 
skládané krytiny. Provozovna je zastřešena plochou střechou. Polovina ploché střechy bude 
využita jako terasa a polovina střechy je provedena jako zelená střecha. Provozovna má jedno 
nadzemní podlaží. Nosný systém objektu je řešen systémem Porotherm.  

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: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí s drobnými chybami. Textová část a výkresová dokumentace projektu je 
zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. 
Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
Bod 2 hodnotím jako velmi dobrý. Ostatní body hodnotím jako výborné. 
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Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
1) Jakým způsobem jsou likvidovány/čištěny infekční odpadní vody ordinace před jejich
vypuštěním do kanalizační sítě? Jak bude likvidován např. amalgám? C.3 - Koordinační situační
výkres
2) Jak budou řešeny vzhledem k napojení objektu na komunikaci rozhledové trojúhelníky dle
ČSN 73 610-73 6110? Jaký je princip těchto konstrukcí a jaké jsou požadavky? C.3 - Koordinační
situační výkres
3) Je vhodné provádět obvodovou nosnou konstrukci zdí v 1.S pod úrovní terénu z cihelných
bloků? Co hrozí a působení jakých sil je zeď vystavena? D.1.1.1 - Půdorys 1.S, D.1.1.4 - Řez A-A
4) Popište postup provádění koutového spoje v místě detailu D.1.1.16. D.1.1.16 - DETAIL G
5) Zdůvodněte spád ploché střechy 2 %. Umožňuje norma ČSN 73 1901 možnost tohoto
spádování? Jaké riziko hrozí? D.1.2.5 - Výkres ploché střechy
6) Z jakého důvodu je plochá střecha rozdělena mezistřešní atikou? Jsou díky této konstrukci
splněny požadavky normy ČSN 73 1901 a dalších příslušných norem ohledně počtu střešních
odvodňovacích prvků? D.1.2.5 - Výkres ploché střechy

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu 
nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota bakalářské práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto 
práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal výborné znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 28. května 2019 Podpis oponenta práce…………………………………


