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

s provozovnou“, kterou vypracoval Jan Rohlena v akademickém roce 2014/2015. Projekt bakalářské 

práce řeší zpracování projektové dokumentace objektu. 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem autor práce vyrovnala velmi dobře. 

Konstrukční systém domu je přehledný a poměrně nenáročný na realizaci. Konstrukce domu odpovídá 

zaběhnutým standardům v současném stavebnictví. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré 

grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci. 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Půdorys 1NP: 

 V garáži by bylo vhodné osadit podlahovou vpust, nebo vyspárovat podlahu směrem ven. 

 Je ekonomické užití drahých tvarovek Porotherm 30T Profi, když je stejně proveden ETICS? 

Nebylo by vhodnější užití levnějšího nosného zdiva a raději větší tloušťku ETICS? 

Půdorys 2NP: 

 Jaký je akustický požadavek na stěny mezi obytnou místností a ostatními místnostmi téhož 

bytu? Vyhoví stěna z příčkovek Porotherm 11,5 Profi tomuto požadavku? 

 Bude rohový překlad P11, bez podepření a s takovýmto uložením, plnit svoji nosnou funkci? 

 Parapet balkonových dveří v ložnici 208 je až pod úrovní podlahy terasy. Navíc je 

překonávána výška 360 mm bez jediného stupně. 

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

ploše. 

Řez B-B‘: 

 Do jaké výšky nad upravený terén by měla být vytažena hydroizolace? 

Detail přechodu na terasu ve 2NP: 

 Hydroizolační vrstva z asf. pásů potřebuje náběhové klíny, aby nedošlo k její porušení ve 

zlomu. 

Závěrem lze konstatovat, že se autor zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, 

dobře. Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k  zadání 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: B/1,5 

 

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 

 


