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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům“, kterou 
vypracovala bakalář Ivana Vaňková 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. 3 – C. Situační výkresy 

C 02 – Vysvětlit rozdíl mezi jehličnatým a jednotlivým stromem. 

C 03 – Je někde řešena kanalizace a vodovod k bazénu? 

- V legendě sítí je nutno graficky rozlišovat dešťovou kanalizaci, vodovod, NN, 
plynovod a VO. 

- Chybně naznačen směr hrdel v trase dešťové kanalizace. 

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

D 1.1.01 – Zdůvodnit návrh věncovek kolem stropních průvlaků. 

D 1.1.05 - Doporučuji zvážit návrh podepření schodiště.  

D 1.1.06 – Je pravda označení základů jako železobeton a podkladní deska jako prostý beton?  

Složka č. 5 – D 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D 1.2.05 – Detail D4. OSB desku na atice máte kotvenou do dřevěných špalíků. Podle délky 
vrutů je špalík osazen do vrstvy spádového klínu ISOVER. Vysvětlit jak v této 
vrstvě bude tento špalík připevněn. 

Výpis skladeb konstrukcí – zdůvodnit návrh vrstvy kameniva fr. 4-8 mm pod podlahou. Tato 
frakce se používá pro zásyp sítí. Při provádění hutněných násypů je nejvhodnější 
používat fr. kameniva 0-32,0-64 atd., podle mocnosti vrstvy.  

  

 

 

 



Závěrem lze říci, že studentka se zhostila svého úkolu dobře a prokázala 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: B/1,5 

 

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