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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům, 

Sovinec“, kterou vypracoval student Martin Pavela ve školním roce 2013/2014. Projekt 

bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu rodinného domu.  

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem vyrovnal dobře. 

Bakalářská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni s dostatečným množstvím 

detailů. 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavků na bakalářskou práci. 

 

Téma seminární práce – Nadkrokevní tepelná izolace 

 

Bakalářský projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 

tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 

 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

 Základová deska nad nepodsklepenou částí objektu je špatně navržená a bude 

docházet porušení hydroizolace. 

 Výkresu 1. S: 

o Spádování podlahy v Technické místnosti je špatně navržené a neproveditelné. 

o Půdorys není zakreslen dle ČSN 01 34 20 

o Schodiště je špatně navržené. 

o Půdorys je málo prokótovaný. 

o Není zakreslena řezová rovina. 

 Ve výkresu 1. NP jsou totožné chyby s výkresem 1. S. 

 V žádném podlaží objektu není oddělené WC od koupelny. 

 Ve výkresu střechy nad garáží není patrný sklon atiky a materiálové určení vrchní 

vrstvy střechy. 

 Výkres Řez A-A: 

o Není patrný spádový poměr výkopu. 

o Podestová deska ze ztraceného bednění? 

o Dveře vysoké 1877 mm a v půdoryse jsou 2000 mm.  

 Hydroizolace natavená na náběhový klín z EPS? 

 

Otázky obhajobě: 

1. Jak se stanovuje výška komína? 

2. Jak se u objektu, který je částečně podsklepený, provádí základová deska u 

nepodsklepené části? 

3. V jakém místě krovu se navrhují kleštiny. 



4. Jakým způsobem se zajišťují vodorovné síly krovu. 

 

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

nedostatků, velmi dobře.   

 

Dále řada z výše uvedených drobných připomínek není vzhledem k  zadání zásadního 

charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňuje místa, která by bylo 

vhodné řešit jinak, případně doplnit. Výše uvedené nedostatky pravděpodobně plynou 

z nedostatečné projekční praxe. 

Doporučuji tedy Bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 4. 6. 2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 
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