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Oponentní posudek je vypracován na bakalářskou práci s názvem „Dům s podnikatelským 
zázemím“ v akademickém roce 2012/2013. Autorem bakalářské práce je Lukáš Hirt. 

Dle zadání je zpracována projektová dokumentace samostatně stojícího rodinného domu 
s podnikatelským zázemím, který je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a obytné 
podkroví. Bakalářská práce je rozdělena do složek: 

A – Dokladová část 

B – Studie 

C1 – Výkresová část 

C2 – Přílohy 

C3 – Tepelně technické posouzení 

C4 – Požárně technické posouzení 

Závěrečná práce svým obsahem splňuje zadání v požadovaném rozsahu. Grafická a technická 
úroveň závěrečné práce je na velmi dobré úrovni. 

 

Chyby a doplňující otázky: 

Obecně: 

• Zakreslování dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 
stavební části. 

• Detaily by měly být podrobnější. 

• Do výkresu krovu a půdorysu 2NP by bylo vhodné umístit výlez na střechu. 

  

Základy: 

• Zdůvodněte použití štěrkového podsypu pod základy z prostého betonu. 

 

Řezy - základy: 

• Vysvětlete technologický postup napojení podkladního betonu nepodsklepené části na 
stropní konstrukci nad suterénem (detail 7). 

 

Půdorysy 

• Vysvětlete, jakým způsobem bude odvětrána digestoř. 

• Vysvětlete, jakým způsobem budete provádět dilataci komínového tělesa od nosného 
zdiva. 

• Ordinaci by bylo vhodné řešit bezbariérově. 

 



Svislý řez objektem B-B 

• Jakým způsobem je ukončena atika ploché střechy. 

• Vysvětlete napojení schodiště v 1NP na stropní konstrukci. 

• Střešní konstrukci by bylo vhodné staticky posoudit. 

• Který zvukově izolační materiál je vhodné používat pro útlum kročejového hluku. 

 

Půdorys skladby stropní konstrukce 

• Chybí zakreslení dobetonávek. 

 

Pohledy 

• Pohledy by bylo vhodné doplnit o výškové kóty a detailněji popsat. 

 

 

Tento projekt splňuje svým obsahem a úrovní požadavky, které jsou na bakalářskou práci 
kladeny a mohl by sloužit jako podklad pro zdárné provedení stavby.  Hodnocená bakalářská 
práce je svým rozsahem, technickým provedením a grafickým zpracováním na velmi dobré 
úrovni. Na základě výše uvedených skutečností, lze komisi doporučit hodnocení této 
bakalářské práce klasifikačním stupněm B/1,5.  
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