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POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Rostislav Horký 

Oponent bakalářské práce: Ing. Jaroslav Pospíšil 

Název bakalářské práce: Rodinný dům na okraji města 

Předložená bakalářská práce Rostislava Horkého řeší komplexní stavební dokumentaci pro 
provedení novostavby samostatně stojícího rodinného domu. Stavba se nachází v obci 
Moravský Krumlov. Součástí práce je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární 
posouzení. Seminární práce pojednává o výběru parotěsné, tepelně izolační, hydroizolační a 
spádové vrstvy jednoplášťové vegetační střechy. 
Řešený objekt je dvoupodlažní, bez podsklepení. Svislé konstrukce jsou zděné cihelnými 

bloky. Stropní konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami. Zastřešení objektu je řešeno 
kombinací sedlové střechy a ploché vegetační střechy . 

K předložené bakalářské práci mám následující výhrady: 

C1.02 – Technická situace 
- 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. 

D.01 – základové konstrukce 
- Absence prostupů roznášecí deskou a základovým pasem pro vedení vnitřních 
rozvodů instalací. 

D.02 – Půdorys 1NP 
- Objasněte kótování vnějších dveří v obvodové stěně = chybné kótování otvoru ke 
kontaktnímu zateplovacímu systému ostění. 
- Vstupní dveře = vysvětlete výšku otvoru 2132 mm. 
- Objasněte, dle ČSN 73 4301 – Obytné budovy, zda pro oddělení WC od pobytové 
části (obývací pokoj, kuchyně) postačí jedny dveře, respektive, zda prostor se 
záchodovou mísou může být přímo přístupný z obývacích místností, nebo prostoru pro 
vaření. 

D.03 – Půdorys 2NP 
- Jak bude řešeno odvětrání koupelny s WC? (místnost č.204). 

D.07 – Řez AA´ 
- Vysvětlete způsob založení venkovní terasy. 
- Definujte výšku zábradlí a dle jakých kritérií se určuje. 
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- Podlaha S3 – Podlaha na zemině – Je tepelná izolace s obchodním názvem Rockwool 
Steprock ND opravdu EPS jak uvádíte? 

D.10 – Pohledy 
- Z jakého důvodu volíte fixní zasklení střešních oken v podkroví. Jakým způsobem 
uvažujete jejich čištění? 

Skladba vegetační střechy S8 
- Vysvětlete důvod aplikace tepelně izolační omítky v interiéru. Je to vhodné 
umístění? 

Skladba obvodové stěny S9 
- Z jakého důvodu umisťujete do větrané fasády geotextilii – popište její funkci ve 
skladbě. 

E.02 – Situace odstupových vzdáleností 
- Může objekt svými odstupovými vzdálenostmi zasahovat na sousední pozemky? 

 Bakalářská práce Rostislava Horkého svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. 

 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je dobrá 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. 

Slabě shledávám způsob zakreslení a popsání jednotlivých výkresů a vybraných 
detailů. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků 
kladených na bakalářské práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou méně podrobné, ale i 
přesto přehledné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

  

Klasifika ční stupeň ECTS:  C/2 

 

V Brně dne 30. května 2016 ................................................... 
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