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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům 
s kadeřnictvím v Chomutově“ , kterou vypracovala studentka Martina Durecová ve školním 
roce 2012/2013. Rozsahem i formálními náležitostmi je práce v souladu se zadáním. Obsah 
projektové dokumentace pokrývá požadované části pro bakalářskou práci včetně 
zpracovaného tepelně technického a požárního posouzení. Z hlediska provozního a 
architektonického navrhla studentka funkční řešení. Konstrukční hledisko je, až na popsané 
výjimky, řešeno obvyklými způsoby. 
 
Dotazy a připomínky 

Dispoziční řešení a provoz 
• Popište, prosím, provoz kadeřnictví v kontextu otevřené dispozice s přímým vstupem 

z exteriéru (čištění bot, způsob větrání, ochrana před průvanem). 
• Zdůvodněte volbu točitého schodiště vprostřed dispozice nedaleko hlavního schodiště. 

Konstruk ční řešení  
• Popište, prosím, jak je kotvena pozednice ve výkresu krovu (zakreslení věnce). 
• Popište, kdy je vhodné použít drenáž podél základu u podsklepené části objektu? 
• Kde se uvažují vést odpady od ZTI zařízení? 
• Vysvětlete skladbu S7 ploché střechy (použití izolantu, typ střechy z hlediska pořadí 

vrstev).  
Stavební fyzika 

• Jaká rizika z hlediska stavební fyziky představuje umístění parozábrany hned pod 
sádrokarton (instalace, prostupy)? 
Zakreslování a technické vyjadřování 

• Byl opomenut výkop v zakreslení základu u nepodsklepené části. 
• Vyskytují se rozpory se zakreslováním dle ČSN 013420, avšak výrazně nebrání 
čitelnosti výkresu. 

 
Dokumentace je zpracována v dostatečné grafické kvalitě až na drobné nedostatky, které 
ovšem nepodávají zavádějící informaci. Tepelně technické hodnocení je provedeno ručním 
způsobem, což považuji za přínosné. Studentka prokázala schopnost řešit dispoziční a 
konstrukční koncepci rodinného domu se specifickým provozem v rozsahu bakalářského 
studijního programu. 
 
Doporučuji  tedy bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím:  
 
Klasifika ční stupeň ECTS:   C/2 
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