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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný statek s 
ubytováním“, kterou vypracovala studentka Monika Staňová ve školním roce 2013/2014.  

Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu objektu 
rodinného statku s možností ubytování. Statek je řešen kombinací ztraceného bednění 
v podsklepené části a zděného systému s kontaktním zateplovacím systémem a v části 
s provětrávanou fasádou. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt.  

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem vyrovnala dobře. 

Bakalářská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci a obsahuje 
fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně základních výpočtů a požárně 
bezpečnostního posouzení. 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Půdorysy 

Uveďte, jakým způsobem budou vedeny rozvody inženýrských sítí a kde budou umístěny 
stoupačky. 

Proč nebylo v dispozicích využito střešních oken, ale nepříjemně působících nízkých oken 
bez parapetů?? 

Detail C 

Byl při návrhu zohledněn tepelný most u soklu?? Jak by jej bylo možné v případě potřeby 
eliminovat?? 

Detail E 

Při poměru izolací před a za parotěsnící vrstvou bude v konstrukci pravděpodobně 
docházet ke kondenzaci. Uveďte vhodnější řešení. 

Detail F 

Jakým způsobem bude řešeno kotvení kamenného obkladu?? 

Detail G 

Nevhodně umístěná provětrávací mřížka u okapu 

 

 



U předložené bakalářské práce hodnotím kladně kvalitu a množství vypracovaných detailů, 
celkovou přehlednost výkresů a jejich grafické zpracování. U některých v podstatě 
opakujících detailů se stávají nepřehlednými vzhledem k podobnosti a variantní řešení by 
stačilo zpracovat pouze v menším rozsahu (např. detail u soklu) 

Řada z výše uvedených drobných připomínek není vzhledem k zadání zásadního 
charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo 
vhodné řešit jinak. 

Závěrem lze konstatovat, že se bakalářka zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků velmi dobře. 

 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 10.06.2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


