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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům ve svahu 

Autor práce: Dominik Zachar 

Oponent práce: Ing. Jana Bartlová 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu v obci Vnorovy. 
Navržený objekt je dvoupodlažní, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím.    
Práce obsahuje členění dle vyhlášky o dokumentaci staveb v podrobnostech pro provedení 
stavby – části A, B, C, D 1.1 a D 1.3, vč.výpisů prvků; a dále specializaci z oboru stavební fyziky – 
tepelně-technické posouzení jak v podobě ručního výpočtu, tak programové řešení, posouzení 
osvětlení a oslunění, posouzení z hlediska akustiky a vibrací. Součástí práce je též 
fotodokumentace modelu objektu. 

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: 

Práce je zpracována v zadaném rozsahu. Některé výkresy zobrazující tutéž část objektu 
spolu nekorespondují (např. 2 opěrné sloupky před obývacím pokojem a pouze jeden 
základ pro jejich založení). Místy jsou chybně použité typy čar. Velmi tlustá čára pro 
rozhraní styku se vzduchem je na více místech použita chybně. Skladby konstrukcí ve 
výkrese svislého řezu jsou značně nepřehledné. Bylo by vhodné doplnit více relativních 
výškových kót, především u sklopených řezů schodiště ve výkrese stropů.  Výlez na 
střechu pomocí žebříku s košem není zakreslen ve výkresu pohledů. Práce s objektem 
v kontextu okolní výstavby i hranic parcely by mohla být promyšlenější. 
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K práci mám tyto otázky: 
1. Hydroizolace spodní stavby: ve výkrese svislého řezu B-B´v místě svislé stěny pod úrovní 

terénu zcela chybí, naopak ve výkrese základů ve stejném řezu je přetažená i přes 
základové pasy. Vysvětlete jak je v prvním případě řešena vodotěsnost konstrukce a jaký 
je význam druhého  zmíněného  případu. 

2. Jaká je odstupová vzdálenost objektu od hranice parcely v místech vytyčovacích bodů 5 
a 6? Nebudou v některých místech výkopové práce přesahovat hranice parcely? 

3. Jaké jsou zásady pro navrhování svahovaných výkopů s ohledem na jejich maximální 
výšku bez vložení mezilehlé vodorovné části stěny výkopu? 

4. Dešťové svody skrze objekt – v 1NP ruší čistou linii stěny chodby, nebylo možné 
navrhnout jiné řešení či umístění? Jak je řešeno vedení od svislého svodu do akumulační 
nádrže – nevznikne potřeba řešit prostupy skrze základy alespoň v místě změny svislé 
části na vodorovnou?  

5. Uveďte postup při výpočtu potřebné plochy pro vsakování dešťových vod. 
6. Okno nad mezipodestou je umístěno 2335mm nad úrovní podlahy. Jak bude prakticky 

řešeno jeho otevírání? Lze ho posunout do nižší výškové úrovně? 
7. Splňuje opěrná zeď prostoru před vstupem do kuchyně požadované výšky pro zabránění 

pádu z výšky či do hloubky za předpokladu pohybu po terénu vně zdi? 
8. Jaké jsou požadavky normy ČSN 73 0601 pro  podlahy staveb na terénu, které v kontaktní 

skladbě obsahují podlahové vytápění? 
9. Talířové hmoždinky s ocelovými trny – nebudou se prokreslovat na fasádě? Existuje 

nějaká forma prevence tohoto problému? 
10. Ze situačního výkresu PBŘ není zřetelné kudy vede hranice parcely a zda tedy PNP od 

garážových vrat v místě přesahu přes hranici plotu nepřesahuje do sousední parcely. 

Závěr: 

Předložená práce je zpracována v požadovaném rozsahu, místy s nesrovnalostmi vykazujícími 
charakter nepozornosti při  úpravách konkrétních detailů a výkresů než z neznalosti. Práci 
doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  14. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


