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Oponent bakalářské práce: Ing. Jiří KALÁNEK 

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

kterou vypracoval Marek Juříček v akademickém roce 2014/2015. Projekt bakalářské práce řeší 

zpracování projektové dokumentace objektu. 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem autor práce vyrovnal dobře. Konstrukční 

systém domu je přehledný a poměrně nenáročný na realizaci. Konstrukce domu již začíná ztrácet krok 

se standardy v současném stavebnictví. Bakalářská práce je zpracována na dostatečné grafické úrovni. 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci. 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Situace: 

 Způsob vytyčení objektu. Není vhodnější zvolit vytyčení v souřadnicích S-JTSK? 

Půdorysy: 

 Způsob odvětrání garáže? 

 Legenda hmot: jednotlivé materiály lépe specifikovat.  

 Rozměry otvorů v obvodové stěně. Neměl by být zachován výškový modul? Jak lze 

materiálově řešit vyplnění nadpraží nade dveřním otvorem v případě zachování výškového 

modulu? 

 Jaký je technologický postup provádění dveřního křídla do pouzdra? Bude navržený překlad 

dostatečný? 

 Nebylo by vhodné při zdění dodržet i půdorysný modul zdiva? 

 Když je podlaha terasy ve spádu, tak se musí výšková kóta přiřazovat k hranám a ne k celé 

ploše. 

Základy, Řez 

 Jak bude zajištěna požadovaná funkce hydroizolační vrstvy v místě napojení na suterénní 

stěnu? Nehrozí porušení hydroizolace vlivem rozdílného sedání? Jakým způsobem lze toto 

porušení eliminovat? 

Výpis skladeb: 

 Z jakého důvodu není ve skladbě obvodové stěny použita výztužná vrstva? 

Strop: 

 Jakým způsobem je řešeno odkanalizování 2.NP. Proč nejsou zakresleny prostupy pro vedení 

instalací? 

Půdorys ploché střechy 

 Jaký by měl být sklon oplechování atiky? 

 Jakým způsobem  je řešeno odvětrání vnitřní kanalizace? Jaké jsou požadavky na odvětrání 

vnitřní kanalizace? 

 Absence zabezpečovacích prvků 



Stavební fyzika: 

 Jaké vrstvy u konstrukce podlahy na zemině se neuvažují při výpočtu součinitele prostupu 

tepla? 

 Není spočítán součinitel prostupu tepla jednotlivých oken. Jak byla stanovena jednotná 

hodnota pro všechny okna? 

 Špatně vypočítaný štítek obálky budovy (vliv tepelných vazeb,...) 

 Jakým způsobem byl stanoven součinitel prostupu tepla oken?   

 

Závěrem lze konstatovat, že autor splnil daný úkol. Část z výše uvedených připomínek není 

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

vhodně řešit jinak, případně doplnit. 

 

Doporučuji tedy bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

V Brně dne 1.6.2015 ................................................... 

Podpis 

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


