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POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Lukáš Kopecký 

Oponent bakalářské práce: Ing. Jaroslav Pospíšil 

Název bakalářské práce: Rodinný dům s projekční kanceláří 

Předložená bakalářská práce Lukáše Kopeckého řeší komplexní stavební dokumentaci pro 
provedení novostavby samostatně stojícího rodinného domu s projekční kanceláří, částečně 
podsklepeného. Stavba se nachází v obci Světlá nad Sázavou. Součástí práce je dále 
kompletní posouzení z hlediska stavební fyziky, požární posouzení, výpočet základů a 
schodiště. Seminární práce pojednává o schodištích. 

Dům je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. Řešený objekt je 
dvoupodlažní, částečně podsklepený, svislé konstrukce jsou zděné cihelnými bloky. Stropní 
konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami. Zastřešení objektu je řešeno sedlovou 
střechou, dřevěného krovu. Část nad projekční kanceláří je řešena pultovou střechou. 

K předložené bakalářské práci mám následující výhrady: 

č.11 – Schéma studie kanalizace 
- Kde (jak) jsou vedeny instalace kanalizace, jsou dodrženy minimální sklony? 

č.14/15 – Schéma studie vodovodu 1NP/2NP 

- Vysvětlete důvod vedení instalací vodovodu v drážkách obvodových stěn. Proč jste 
nevolil instalační předstěny? 

C3 – Koordinační situační výkres 

- Nejsou známy vzdálenosti inženýrských sítí při jejich souběhu. Je respektována  
ČSN 73 6005? 
- Není zakreslen rozhledový trojúhelník u sjezdu na místní komunikaci. Objasněte 
pojem „rozhledový trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

D1.1.01 – Půdorys základů 

- Vysvětlete vyvedení hydroizolační vrstvy (asfaltový pás SBS) nad základovou desku 
1.NP. Jak je zde řešeno statické spolupůsobení základové desky a stropní konstrukce 
nad 1.PP?  

D1.1.02 – půdorys 1S 

- Jakým způsobem budou řešeny dořezy v tepelné izolaci u zateplení suterénního 
zdiva, jestli-že volíte tepelnou izolaci z PERIMETR EPS 
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D1.1.09 – Řez AA´ 

- Uveďte minimální tloušťku anhydritové vrstvy v podlaze. Je dostačující tl. 36 mm? 
(skladba podlahy S2) 

D1.1.18 – Detail B 

 - Objasněte, zda je detail dostatečně ošetřen z hlediska tepelného mostu. 

Stavební fyzika 

 - Objasněte volbu vnitřní návrhové teploty pro zimní období 24°C. 

 Bakalářská práce Lukáše Kopeckého svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o 
zpracování vybraných konstrukčních detailů, řezů, výkresů krovu. 

 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je velmi úhledná a 
srozumitelná. V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, 
které však nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou 
spíše nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. Drobné chyby jsou také v zakreslování dle 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 

Student jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 
zpracoval s velkým přehledem. Student ve své bakalářské práci řešil širokou škálu dílčích 
problémů projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby 
a vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných objektů. 
Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 
Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a velice podrobné 
posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu převyšující 
požadavky kladené na bakalářské práce, a to na špičkové úrovni. Výkresy jsou podrobné a 
přehledné, celá práce je zpracována s velkým nadhledem. Bakalářskou práci doporučuji k 
obhajobě. 

  

 

Klasifika ční stupeň ECTS:  A/1 

 

V Brně dne 2. června 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 
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NÁVRH NA UDĚLENÍ AKADEMICKÉ POCHVALY  

Bakalář _____________      Lukáš Kopecký            ________________ 

Oponent  _____________ Ing. Jaroslav Pospíšil ___________________ 

 

 

Student prokázal při řešení své bakalářské práce vysokou úroveň znalostí 
v poměrně širokém spektru stavebních prací a činností. Musel řešit mnoho složitých 
úkolů, jež souvisely zejména s lokalizací objektu. Další specifika byla tvořena 
umístěním objektu, kde bylo nezbytné respektovat jednak okolní zástavbu, ale také 
zejména požadavky a regulativy zástavby stanovené Územním plánem. Vzhledem 
ke složitosti řešení několika problémů, student prokázal své výborné schopnosti a 
odborné znalosti při jejich řešení. 

Vlastní práce byla vypracovávána velmi svědomitě a poctivě, byly řešeny 
jednotlivé detaily a dílčí části projektu. Součástí bakalářské práce je také 3D model a 
textová část, která byla rovněž vypracována na velmi vysoké úrovni. 

 

Zejména vzhledem k preciznosti řešení projektu si doluji doporučit, aby tento 
student byl oceněn Akademickou pochvalou děkana Fakulty stavební VUT v Brně. 

 

 

 

 

 

V Brně dne  2.6.2015            

               Podpis 

 

 

 


