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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům ve svahu 

Autor práce: Kristýna Chromíková 

Oponent práce: Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu ve svahu. Budova je 

situována na svažitém pozemku v Brně-Jehnicích. Je navržena jako samostatně stojící, 

podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími, zastřešená soustavou plochých a šikmých střech. 

V budově jsou navrženy dvě bytové jednotky s příslušenstvím. 

Textová část práce obsahuje průvodní a technickou zprávu. Dalšími součástmi práce jsou 

výkresová dokumentace (studie, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení), tepelně-technické posouzení (včetně PENB), 

akustické posouzení a posouzení denního osvětlení. 

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: 

Provozní a dispoziční řešení navrhované budovy je v mnoha ohledech nadstandardní. Vyskytují se 

v něm ale dílčí nedostatky. Pro ilustraci níže uvádím několik otázek na autorku: 

 Zdůvodněte návrh hlavního zdroje energie – elektřiny ze sítě a z fotovoltaiky (s bateriemi). 

Je toto řešení vhodné z hlediska pořizovacích a provozních nákladů (přímých i vyvozených)? 

 Zdůvodněte navržený decentrální systém nuceného větrání, zahrnující samostatné axiální 

ventilátory, rekuperační a klimatizační jednotky. 

 Je žádoucí, aby v obývacím pokoji v 1.NP procházelo ničím nechráněné nerezové komínové 

těleso ze suterénu? 
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 Popište vybavení v technické místnosti 0.02 v suterénu (není zakresleno ani popsáno). 

 V návrhu chybí instalační šachty pro TZB, počet a dimenze navržených prostupů stěnami a 

stropy je nedostatečný. 

Konstrukční a materiálové řešení obsahuje mnoho dílčích nedostatků způsobených zejména 

komplikovaným architektonickým řešením budovy. Některá navržená řešení jsou chybná nebo 

nedotažená. Níže uvádím pro ilustraci několik otázek na autorku: 

 Vysvětlete řešení HI spodní stavby v prostoru bazénu. 

 Zdůvodněte návrh osmi různých typů nosných stěn (od 200 do 500 mm) a pěti různých 

tlouštěk monolitických stropních konstrukcí (od 120 do 240 mm). 

 Zdůvodněte návrh malé vegetační ploché střechy s cca 0,5 m tlustou vrstvou substrátu nad 

místností 0.16. 

 Popište provádění krovu, s ohledem na navržený prostup části kleštin nosnou stěnou. 

Po formální a grafické stránce je práce na první pohled nadprůměrná. Její rozsah přesahuje zadání 

(výkres výkopů, devět svislých řezů) a obsahuje i části ukazující znalosti získané nad rámec 

bakalářského studia (PENB, informace o elektroinstalacích nebo softwarový výpočet zatížení 

základů). Při bližším zkoumání ale lze nalézt větší množství chyb různé závažnosti: odchylky od 

platných (zakreslovacích) norem, chyby a rozpory v textové části i mezi jednotlivými výkresy, 

neúplný popis a zakreslení některých konstrukcí a prvků. Například: 

 Dispoziční řešení 2.NP zakreslené ve výkresu D.1.1.3 se liší od zbytku projektu. Dále jsou 

rozdíly mezi dispozičním řešením suterénu a 1. NP v PBŘ (výkresy D.1.3.2 a D.1.3.3) a 

zbytku projektu (např. výkresy D.1.1.1 a D1.1.2). 

 V jednotlivých výkresech nejsou zakresleny a popsány všechny prvky. Další prvky nejsou 

dostatečně podrobně popsány: např. absence legend materiálů ve výkresech základů 

(D.1.2.2) a tvaru stropních konstrukcí (D.1.2.3 až 5). 

 Řešení dílčích prvků a konstrukcí zachycené v rámci výkresů detailů D1-D5 se velmi výrazně 

liší od ostatních výkresů zobrazujících tyto konstrukce. Rozdíly jsou dle mého názoru natolik 

výrazné (viz např. způsob odvodnění terasy směrem k okraji zakreslený v detailu D2 a 

směrem do bodových vpustí ve zbytku projektu), že je na místě otázka, zda studentka 

naplnila zadání práce, které požaduje vypracování pěti konstrukčních detailů. 

 V práci chybí (alespoň empirické) výpočty dokládající dimenze konstrukcí (strop, krov, 

sloupy, atd.). 

Závěr: 

Celková úroveň předložené práce ukazuje, že studentka sice disponuje znalostmi nad rámec studia, 

ale při jejich aplikaci se dopouští chyb. Projekt by tak před případnou realizací bylo nutné opravit a 

zpřesnit. I přes zjištěné nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  17. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


