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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům s provozovnou 

Autor práce:  Vilém Sekanina 
Oponent práce: Ing. Michal Navrátil  

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce s názvem 
„Rodinný dům s provozovnou“, kterou vypracoval pan Vilém Sekanina v akademickém roce 
2019/2020. Předložená bakalářská práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace 
pro objekt rodinného domu s kadeřnictvím. Rozsah bakalářské práce je dle vyhlášky 499/2006 
Sb. v platném a účinném znění. Objekt je samostatně stojící. Dominantní část objektu je 
rodinný dům pro 4 osoby, další část budovy slouží jako provozovna kadeřnictví. Předpokládá 
se, že jeden z majitelů domu bude kadeřník a bude využívat navrženou provozovnu. 
Budova je navržena jako třípodlažní, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, 
podsklepení je pouze částečné. Zastřešení tvoří jednoplášťová a dvouplášťová plochá střecha. 
Nosná konstrukce střechy je navržena pomocí skládaných keramických stropů Miako stejně 
jako ostatní stropy. Nosný systém svislých stěn je z keramických broušených bloků 
Heluz.Family. Suterénní zdivo je vyzděno z betonových bloků ztraceného bednění. 

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 prostoru garáže nejsou větrací otvory. Jaký je požadavek na větrání garáží a jakým 
způsobem může být řešeno? 
– V situačním výkresu nejsou zakresleny ochranná pásma inženýrských sítí. 
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– V rozsahu PD pro provádění stavby se katastrální situační výkres nedělá. Dále souhrnná 
technická zpráva je vypracována v rozsahu PD pro stavební povolení nikoliv pro provádění 
stavby. 
– V koordinačním situačním výkresu nejsou označeny stavební objekty. Dále není zakreslen 
rozhledový trojúhelník a dimenze inženýrských sítí. Popište návrh rozhledového trojúhelníku. 
– Většina správců vodovodního řádu požaduje umístění vodoměrné šachty do 2 m od hranice 
pozemků. 
– Půdorys 1.PP: konstrukce při styku s terénem se nezakresluje velmi tlustě 
– V dostupné elektronické verzi závěrečné práce chybí půdorys 2.NP čili jsem ho nemohl 
zkontrolovat 
– Půdorys 1.NP: nejsou zakresleny sklepní světlíky. Alespoň před vstupem do kadeřnictví 
doporučuji navrhnou čistící zónu.   
– Jaké jsou požadavky na nehořlavou plochu okolo krbu? 
– Pro plochou střechu (ČSN 73 1901) platí poznámka na tvorbu kaluží - tj., že při spádu 3% se 
netvoří kaluže. Spád v projektu je navržen 2%. 
– U dvouplášťové střechy doporučuji zvlášť zakreslit dolní a horní plášť z důvodu realizace 
krovu i pro zakreslení nasávacích a odsávacích otvorů! 
– Dvouplášťová střecha: vysvětlete, proč jste volil dimenzi pozednice 160/300mm? Dimenze 
krokve 120/180 mm na takové velké rozpětí bez žádné středové vaznice je velice 
poddimenzovaná. 
– Vysvětlete použití extrudovaného polystyrénu pod podkladní beton. 
– D.1.2.9 DETAIL ATIKY: šroubování příponky a oplechování atiky šroubem je nereálné i 
realizace oplechování k příponkám. Jaký musí být minimální přesah oplechování na vnitřní a 
vnější straně atiky? 
– Popište řešení výměny pro otvor v prefamonolitickém stropu.  
– Kam bude odvodněna drenáž kolem stavby? 
– Jak bude řešena ochrana objektu před bleskem? 
– Chybí odvětrání kanalizace. 

Závěr: 

Bakalářská práce Viléma Sekaniny svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Objekt je po dispoziční a 
architektonické stránce vyřešen dobře. Grafická úroveň zpracování je dobrá. V práci jsou 
chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru. Drobné chyby jsou v zakreslování 
dle ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Tyto 
nedostatky zřejmě plynou z nedostatku praxe, nepozornosti či časového presu. Závěrem lze 
říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků kladených na bakalářské 
práce.  
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  15. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


