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Student ve své bakalářské práci řeší novostavbu samostatně stojícího modulárního 
rodinného domu v obci Lukov. Projektová dokumentace, která je předmětem oponentního 
posudku, je zpracovaná v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

I. Úroveň stavebního řešení zadané bakalářské práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Projekt řeší novostavbu jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu. Součástí 
podzemního podlaží je garáž pro stání osobního automobilu. Půdorys objektu je navržen ve 
tvaru L. Dispozičně se jedná o jednoduše a zajímavě vyřešený objekt se schodištěm 
orientovaným v severní části objektu.   

Podzemní podlaží je navrženo v klasické zděné technologii v kombinaci systémů PREFA BTB  
a POROTHERM. Nadzemní podlaží tvoří soustava pěti buněk z ocelových rámů a 
sendvičových panelů. Objekt je založen na základových pásech. Vodorovnou nosnou 
konstrukci nad 1SP tvoří stropní panely SPIROLL. Objekt je zastřešen nepochozí plochou 
střechou.  

Student rozsahem a kvalitou zpracování dokumentace prokázal dobré osvojení znalostí 
z oboru pozemního stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to rozsahu 
předpokládaných znalostí bakalářského studia. 

II. Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů bakalářské práce, úroveň grafického 
zpracování 

Bakalářský projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Grafická 
úroveň je velmi dobrá, odpovídá požadavkům kladeným na tento stupeň dokumentace. 
Dokumentace je vypracována v předpokládaných podrobnostech, jednotlivé výkresy jsou 
zpracovány přehledně a pečlivě. 

Drobné nedostatky popsané níže plynou z absence praktických zkušeností a je zde velký 
předpoklad, že student další praxí tyto nedostatky odstraní. 

 

I. Připomínky oponenta k bakalářské práci a závěrečné hodnocení 

1) Jak bude zajištěn přívod vzduchu pro tepelné čerpadlo vzduch/voda? 

2) Vysvětlete, jakým způsobem bude zajištěna atiková oblast proti povětrnostním 
vlivům a jak bude provedeno odvětrání fasády v této části? 

3) Popište, jakým způsobem je zajištěna podkladní deska proti možnému vertikálnímu 
posuvu u přechodu mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu v řezu B-B? 

4) Popište, jakým způsobem a v jaké výškové úrovni bude ukončena HI v oblasti 
okenního parapetu u řezu C-C? 



5) Zdůvodněte ukončení HI ve vybraných případech pouze 150 mm nad upraveným 
terénem? 

6) Vysvětlete, jak bude u terasy č. m. 110, skladba S15, odváděna dešťová voda, 
s ohledem na umístění HI pod spádovou vrstvou? 

7) Jaká povrchová úprava bude provedena u skladby S14 na TI? 

 

Student zpracoval bakalářskou práci pečlivě, s pěknou úpravou a v předepsaném rozsahu. 
Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a dokumentace 
má dobrou grafickou úroveň.  

 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

                                                                                                         
V Brně dne: 5.6. 2014  

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


