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Student ve své bakalářské práci řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu 
s uměleckým kovářstvím v obci Bruzovice. 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 dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu se členitým 
půdorysem, jehož součástí je přístřešek s možností stání osobního automobilu a kovářská 
dílna, která je navržena jako samostatně stojící objekt. Dispozičně se jedná o jednoduše a 
zajímavě vyřešený dům se schodištěm uprostřed dispozice.  

Stavba je navržena v klasické zděné technologii z vápenopískových bloků, založených na 
betonových pásech. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako prefabrikované stropní 
dílce SPIROLL. Objekt je zastřešen kombinací více typů střech dle členitosti půdorysu.  

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. 

 

III. Připomínky oponenta k bakalářské práci a závěrečné hodnocení 

1) Ve výkrese krovu není zaznamenáno kotvení pozednic, které je navrženo jako součást 
žb. věnce, lze využít i jiný způsob kotvení? 

2) Vysvětlete význam perforace potrubí v soklové části objektu, které je ve výkrese 
situace zaznačeno jako svod dešťové vody do vsakovací jímky?  

3) Navrhněte způsob eliminace tepelného mostu v oblasti krajní krokve a obvodové 
stěny u detailu D1.2.09 a zvažte možnost využití jiného tepelně izolačního materiálu 
v této oblasti? 

4) Jakým způsobem je upevněno oplechování v oblasti napojení střešního pláště na 
stěnu v detailu D1.2.09? 



5) Odůvodněte návrh maltového lože u schodišťového základu v tl. 180 mm? 

6) Popište, jakým způsobem bude kotven vnější parapet v detailu D1.2.12? 

 

 

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: B/1,5 

  

                                                                                                                             

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 

 


