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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům s kadeřnictvím 

Autor práce: Veronika Brandýská 

Oponent práce: Ing. Karel Struhala 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou. 

Budova je situována na rovinatém pozemku parc. č. 82/9 v k. ú. Vysoká nad Labem. Je 

navržena jako samostatně stojící, částečně podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími, 

zastřešená jednoplášťovou plochou střechou. Nachází se v ní bytová jednotka se zázemím a 

garáží a provozovna – kadeřnictví. 

Textová část práce obsahuje průvodní a technickou zprávu. Dalšími součástmi práce jsou 

výkresová dokumentace (studie, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení), tepelně-technické posouzení, akustické 

posouzení, posouzení denního osvětlení a poster. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Provozní a dispoziční řešení navrhované budovy je místy zbytečně komplikované. Stavbu bylo 

možné navrhnout jednodušeji a účelněji. Pro ilustraci níže uvádím několik otázek na autorku 

práce: 

 Zdůvodněte výškové osazení budovy. Úroveň podlahy 1.NP je navržena 500 mm nad 

upraveným terénem. Interiér (s výjimkou garáže) je tedy přístupný pouze po schodech. 

 Je za současných podmínek možné řešit vytápění a ohřev TUV pouze elektřinou? 
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 Zdůvodněte návrh relativně velkých oken v suterénu a navazujících betonových 

anglických dvorků. 

 Jaký je účel místnosti S.07 Strojírna v suterénu? 

 Jaký provoz předpokládáte v kanceláři ve 2.NP (místnost č. 203). Je nutné vlastní WC 

(místnost č. 204) a stavební oddělení od knihovny (místnost č. 202)? 

Konstrukční a materiálové řešení obsahuje mnoho dílčích nedostatků. Některá navržená 

řešení jsou nedomyšlená, zbytečně komplikovaná a neekonomická. Níže uvádím pro ilustraci 

několik otázek: 

 Zdůvodněte zdění z tvárnic Porotherm 44 T Profi Dryfix na maltu. Vysvětlete rozpor 

mezi legendou materiálů ve většině výkresů, kde je uvedena malta pro tenké spáry a 

výkresy detailů (například D1.2.09), kde jsou zakresleny tvárnice výšky 238 mm 

s ložnými spárami tl. 12 mm. 

 Odolají obvodové stěny suterénu z tvárnic Porotherm 30 Profi vodorovnému tlaku 

vyvozenému základy nepodsklepené části a zeminou? 

 Popište napojení svislé hydroizolace podsklepené části na vodorovnou hydroizolaci 

nepodsklepené části. 

 Zdůvodněte návrh nosné stěny tl. 450 v interiéru (1. a 2.NP). 

 Popište a zdůvodněte návrh střešní konstrukce. Proč je navržena duo střecha 

s přitížením kačírkem? Jak bude prováděna údržba a opravy této střechy, když není 

navržena žádná přístupová cesta? Opravte chybné řešení spádování střešních rovin. 

Po grafické a obsahové stránce je práce průměrná. Obsahuje dílčí nedostatky a odchylky od 

platných (zakreslovacích) norem. Jedná se o chyby a rozpory v textové části i mezi jednotlivými 

výkresy, neúplný popis a zakreslení některých konstrukcí a prvků. Například: 

 Tvar schodišťového prostoru zakreslený v půdorysech (výkresy D1.1.01, D1.1.02 a 

D1.1.03) neodpovídá tvaru zakreslenému v řezu A-A (výkres D1.1.04). 

 V půdorysu 2.NP (výkres D1.1.03) není v legendě místností uvedena místnost 210. 

Naproti tomu je v této legendě duplicitně uveden schodišťový prostor – zde místnost č. 

204, v půdorysu 1.NP (výkres D1.1.02) místnost č. 105. 

 Nejsou dostatečně podrobně rozkresleny a popsány některé prvky v detailech 

(například hmoždinky pro ETICS, oplechování atiky nebo „soklová lišta“). 

Závěr: 

Celková úroveň předložené práce je průměrná. Ukazuje, že studentka sice disponuje 

potřebnými znalostmi, ale má problémy s jejich praktickou aplikací. V práci se také vyskytují 

dílčí chyby a nesrovnalosti. Projekt by tak před případnou realizací bylo nutné opravit a 

zpřesnit. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C/2 

Datum:  30. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


