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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům“, kterou 
vypracoval bakalář Marek Kervitcer ve školním roce 2014/2015. 

Bakalářská práce je zpracována na dobré grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadáním a 
rozsahem požadavkům na bakalářskou práci.  

Průvodní, souhrnná technická zpráva a technická zpráva jsou dostatečně popisné, pouze 
s drobnými nepřesnostmi.  

Bakalářský projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytně nutné části dle zadání, tj. výpočet a 
návrh základů, tepelně technické posouzení konstrukcí včetně energetického štítku budovy. 
Dále požárně bezpečnostní řešení stavby dle platné legislativy a výpisy prvků PSV. 

K jednotlivým částem bakalářského projektu jsou vzneseny následující připomínky: 

Složka č. 1 - B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  h)  Informace v poslední větě tohoto odstavce nemůže být reálně ověřená. 

B.6  b) Prosím konkrétnější odpověď. Na této odpovědi v tomto odstavci závisí informace v 
odstavci a). 

Složka č. 3 – C. Situační výkresy 

C1 – V souhrnné zprávě máte uvedeno stávající vedení středotlakého plynovodu (str. 17), zde 
v této části textu máte nízkotlaký plynovod v komunikaci.  

- Stromy jsou stávající nebo nově vysazené? 
- Co se děje, když se retenční nádrž naplní vodou? 

Složka č. 4 – D.1.1. Arch. – stavební řešení 

D 1.1.03 – Zemina není vhodná pro obsyp drenáže. 

- Prosím, zdůvodnit návrh podkladní ŽB desky tl. 70 mm na zeminu a ŽB desky tl. 100 
mm nad hydroizolací. 

- Doporučuji zvážit výšku parapetů v některých místnostech (např. pracovna). 

Složka č. 5 – D 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D 1.2.01 – Zdůvodnit nafoukání celulózy pod kůlnu. 

- Proč nejsou základy pod objekty mimo RD založeny v nezámrzné hloubce? 

D 1.2.04 – V detailu je nutné popisovat všechny prvky a konstrukce (např. drenáž)  

Výpisy prvků – Doporučuji osadit kliku na výrobcích D/03,09 na druhou stranu dveří. 

  



Závěrem lze říci, že student se zhostil svého úkolu dobře a prokázal schopnost řešit 
samostatně zadané problémy včetně detailů. Výše uvedené připomínky nejsou vzhledem 
k rozsahu zadání zásadního charakteru, ale pouze doporučením.   

Diplomovou práci hodnotím: 

             Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

V Brně, dne 3. června 2015                                           ............................. ..................... 
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