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Oponentský posudek byl vypracován na bakalářskou práci „Rodinný dům s projekční 
kanceláří“, kterou vypracoval bakalář prezenčního studia Jan Stuchlík ve školním roce 
2012/2013. 

Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného 
domu s projekční kanceláří. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, nepodsklepený, 
jednopodlažní s obytným podkrovím a se sedlovou šikmou střechou. Seminární práce je 
zpracována na téma - Dřevo jako stavební materiál. 

Projekt obsahuje: 

Složka A - Dokladová část 
Složka B - Podklady a studie 
Složka C - Textové zprávy 
Složka D - Výpočty 
Složka E - Výkresová část 
Složka F - Seminární práce 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Výkres č.01 - Situace 

• jak je na pozemku řešena retence vod 

Výkres č.02 - Půdorys 1NP 

• jak jsou z hlediska výpočtu podlahových ploch rozděleny místnosti 104, 106 a 107 

Výkres č.03 - Půdorys 2NP 

• objasněte použití nestandardní výšky vnitřních dveří 2100 mm oproti klasické výšce 
1970 mm v ČR 

Výkres č.04 - Výkres základů 

• chybí základy pod komínovými tělesy 

Výkres č.06 - Výkres krovu 

• chybí ztužení krovu v rovině hambálku 
• chybné označení kleštin jako hambálku (prvky H/01 a H/02) 
• nedostatečné kotvení pozednice ke ztužujícímu věnci v případě užití hambálku 
• vysvětlete, jakým způsobem je vynášena střešní rovina v oblasti štítových stěn 

Výkres V10 - Detail A, práh francouzského okna 

• znáte i jiné řešení přerušení tepelného mostu pod balkónovými dveřmi než použitím 
tvarovky Compacfoam 

• zvažte použití izolace Steprock ND jako tepelně izolační vrstvy podlahy na zemině 



Výkres V11 - Detail B, nadpraží a parapet 

• zdůvodněte použití armovací síťoviny v interiérové a exteriérové omítce na keramické 
tvarovce PTH 

• jakým způsobem je provedeno kotvení francouzských oken 

Výkres V12 - Detail C, napojení stěny a krovu 

• jak je ve vašem případě provedeno napojení krokve na pozednici 
• jakým způsobem je vynášeno dvojité opláštění SDK 
• jak ochráníte parozábranu před perforováním při kotvení dvojitého opláštění SDK 

a vedením elektrorozvodů pod SDK 
• chybně uvedená výška tvarovek PTH 42,5 T Profi a maltového lože 

Výkres V13 – Detail D, okap a nadpraží u vikýře 

• je hospodárné použít fólii Fatrafol pod plechovou krytinu vikýře 

Výkres V14 – Detail E, napojení pergoly na stěnu 

• jakým způsobem je vynášen dřevěný fasádní obklad (jakým konstrukčním prvkem je 
definovaná vzduchová mezera) 

Závěrem lze konstatovat, že se bakalář zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, uspokojivě. 

Část z výše uvedených připomínek je ale zásadního charakteru, ostatní připomínky jsou spíše 
zaviněny nedostatkem zkušeností a pouze upozorňují a nastiňují místa, které by bylo vhodné 
řešit jinak, případně doplnit.  

Doporučuji tedy bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

V Brně dne 3.6 2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


