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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Rodinný dům s 

projekční kanceláří ve Svitavách“, kterou vypracoval Lukáš Fučík v akademickém roce 

2013/2014. Bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace rodinného domu. 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem autor práce vyrovnal dobře. 

Konstrukční systém je nenáročný na realizaci. Konstrukce domu odpovídá zaběhnutým 

standardům v současném stavebnictví. Práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci. 

Kjednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 

Zakleslování a technické vyjadřování: 

 Ve výkrese situace nejsou zřejmé výškové poměry lokality což znepřehledňuje 

interpretaci osazení stavby do terénu a vedení inženýrských sítí. 

Stavební a provozní řešení: 

 Je sjezd z parkovacích stání v dostatečné vzdálenosti od křižovatky? 

 U atik není proveden věnec, jaké bude kotvení oplechování a dalších prvků do zdiva? 

 Zdůvodněte volbu výšky parapetů o oken na schodišti a možnosti jejich údržby. 

 Je umístění světlíku na střeše bez rozháněcího klínu vhodné? Nehrozí zafoukání sněhem 

vzhledem k nízké konstrukční výšce světlíku? 

 Jakým způsobem by se dalo prokázat, že osazení světlíku (det. B) nebude poruchové 

vlivem tepelného mostu (ptám se na metodu posouzení, co k ní je potřeba atp.)? 

 Jak bude pažen výkop s ohledem na pracovní místo? 

Doplňující dotazy: 

 Činitele teplotní redukce u oken 1,15 již není opodstatněno používat. 

 Definujte vytápěnou obálku budovy (příčka do garáže). 

 Jak se stanovuje klasifikační třída obálky budovy dle ČSN 730540-2:2011 

Závěrem lze konstatovat, že se autor zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, 

dobře. Doporučuji tedy bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS:   A/1,0    

V Brně dne   2.6.2014          

      Podpis 

Klasifikační stupnice: 

Klas. stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná 

klasifikace 
1 1,5 2 2,5 3 4 



 


