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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům  v 
Hněvotíně, kterou zpracoval Tomáš Reif ve školním roce 2013/2014. 

Bakalářská práce je zpracována na dobré grafické úrovni. Předložená dokumentace odpovídá 
zadáním a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci. Projekt obsahuje tyto části: 

Textové zprávy 
A - Přípravné a studijní práce 
B - Požárně bezpečnostní řešení 
C1 - Výkresová část 
C2 - Výkresová část 

Textové zprávy 

Průvodní zpráva, souhrnná zpráva i technická jsou dostatečně popisné, pouze s drobnými 
nepřesnostmi. Zprávy jsou vypracovány dle již neplatné vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A – Přípravné a studijní práce 

Přípravné a studijní práce jsou provedeny v rozsahu a kvalitě odpovídající podkladu 
pro zpracování dispozičního a architektonického řešení bakalářského projektu.  

Přípravná fáze obsahuje výpočet základů a schodiště, posouzení krokví a vaznice u 
konstrukce krovu, požárně a tepelně technické a akustické posouzení konstrukcí. 

B- Požárně bezpečnostní řešení 

Bakalářský projekt obsahuje zpracované požárně bezpečnostní řešení dle příslušné legislativy. 

C Výkresová část  

Navržený objekt je na dobré grafické úrovni.  Projekt řeší podrobně dispoziční, materiálové a 
konstrukční řešení objektu. Je zde řešeno umístění objektu na pozemku vzhledem ke stávající 
zástavbě, včetně zakreslení a výpočtu bilance zpevněných a zatravněných ploch, napojení 
objektu na inženýrské sítě a zakreslení rozhledových trojúhelníků. Projekt řeší podrobně 
způsob materiálového a konstrukčního provázání závažných detailů, které jsou v praxi často 
problémové.  
K jednotlivým výkresům bakalářského projektu jsou vzneseny následující připomínky: 
 

C2 – Koordinační situace 

- Je skutečně možný odvod dešťových vod do obecní kanalizace? Jaký způsob likvidace 
dešťových vod je v dnešní době upřednostňován? 

 



C4 – Půdorys 1S 

- Je možné zateplení suterénu tepelnou izolací Isover EPS Sokl 3000? Jaký materiál je vhodný 
pro zateplení základů – suterénních zdí? 

- Jakou minimální šířku dveří musí mít prostory pro osobní hygienu dle ČSN 73 4301? 

C5 – Půdorys 1NP 

- Jakým způsobem bude řešeno odvětrání digestoře? 
- Jaký je by měl být minimální prostor na pracovní desce mezi umyvadlem a varnou deskou? 
- Jakým způsobem budou skladovány potraviny v RD?  
- Jaká musí být vzdálenost plně otevřeného křídla od nejbližší hrany stupně u dveří 
otevíratelných do podest? 

C6 – Půdorys 2NP 

- Vhodnější umístění instalační šachty mezi místnostmi 204 a 206. 

C8 – Stropní konstrukce nad 1NP 

- Výkres stropu je kreslen jako pohled do bednění, tzn. sklopený řez nástupního i výstupního 
ramene by měl být ve stejném podlaží – shodné výškové úrovně. 

C11 – Konstrukce krovu 

- Vysvětlete užití sloupků a příložek v konstrukci krovu. 

C12 – Základy 

- Chybí zakreslení prostupů. 

C19 – Detail C 
- Zdůvodněte zvolenou skladbu stropní konstrukce nad garáží. Kde v konstrukci se umisťuje 
parozábrana?  
- Jakým způsobem budou  kotveny sekční vrata? 
 
Bakalářský projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytně nutné části projektu prováděcího. 
Závěrem lze říci, že autor bakalářské práce se zhostil svého úkolu dobře a prokázal schopnost 
řešit samostatně zadané problémy včetně detailů. Výše uvedené připomínky nejsou vzhledem 
k rozsahu a složitosti zadání zásadního charakteru, ale pouze doporučením.   

Diplomovou práci hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 10.6.2014 ................................................... 
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