
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Jakub Husinecký  

Oponent bakalářské práce: Ing. Michaela Hlásková 

 Student Jakub Husinecký zpracoval svou bakalářskou práci na téma Rodinný dům 
v Českých Budějovicích. Bakalářská práce obsahuje všechny předepsané náležitosti včetně 
seminární práce na téma Provozovny. Výkresová dokumentace je zpracována v CAD 
systému. Zásady zakreslování stavebních konstrukcí jsou převážně dodrženy, jsou zde však 
nedostatky – např. zakreslování schodišť. Rovněž bych místy ocenila větší přehlednost 
výkresů – překrývání jednotlivých prvků a popisů přehlednost znemožňuje (např. místnost 
202). Technická dokumentace (složka „Technické zprávy“) je zpracována přehledně. Drobné 
nedostatky nacházím v legendách, např. v tabulkách místností u půdorysů nejsou popsány 
vnitřní povrchy stěn – ty jsou zaměňovány s případnou poznámkou. K jednotlivým výkresům 
a dokumentaci mám následující připomínky a otázky: 
 
C1 - Situace: Výkresová část zasahuje do části legendy. V situaci není naznačen/řešen 
chodník na přilehlé silniční komunikaci, ačkoli se o něm autor zmiňuje v průvodní zprávě. 
Nejsou popsány rozměry inženýrských stávajících sítí. Chybí označení dotčených parcel. 
Otázka:  Jaké jsou minimální vzájemné vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí? 
 
C2 – Půdorys základů: 
Otázka:  Popište postup provedení základových izolačních tvarovek ztraceného bednění 
  na základové pásy a jejich zakreslení.  
 
C3 – Půdorys 1.PP: Není jasné z jakého materiálu je provedena stěna mezi místnostmi 1S07 
a 1S06. Bylo by vhodné posoudit kondenzace vnitřních prostorů při použití izolačních 
tvarovek „Termo“, zejména v místnosti 1S03 (Relaxační místnost s vířivkou). Chybí popisy 
výšek obkladů (1S06 a 1S07). Z výkresu není zřejmý okolní terén (jedná se o podzemní 
podlaží).  
Otázky:  Proč je místnost 1S03 (Relaxační prostor) otevřená? 
  Zdůvodněte izolaci vnitřní nosné zdi v místnosti 1S05 (vinotéka)? 
  Jakou čarou se vyznačují v půdorysech vnitřní obklady? 
  Kolik schodů může být maximálně navrženo v jednom schodišťovém rameni 
  (dle ČSN)?  
 
C4 – Půdorys 1.NP: Chybí řešení odvodnění garážového prostoru. Chybí znázornění 
vnějších povrchů (obkladů) v místnosti 104 a v místnosti 107 (ačkoli jsou popsány v legendě).  
Otázky:  Jakým způsobem se dle norem ČSN zakreslují schodiště (v jednotlivých  
  podlažích)?  
  Popište materiálové a konstrukční řešení instalační šachty v místnosti 107. 
 
C5 – Půdorys 2.NP: 
Otázky:  Popište způsob připojení zařizovacích předmětů ve 2.NP ve vztahu k ostatním 
  podlažím a přilehlým konstrukcím (místnost 207). 
   
C6, C7 – Kladecí výkres stropu 1.PP a 1.NP: Ve výkresu nejsou naznačeny překlady. 
Otázka:  Popište způsob uložení schodišťové desky a podest. 
 
C8 – Výkres krovu 1.NP: Není označen spád okapních žlabů a znázorněny svody.  
Otázka:  Jak se zakresluje do výkresu krovu schodiště? 
 



C9 – Řez krovu: Chybí legenda materiálů.  
Otázka: Jaké jsou vzdálenosti komínového tělesa od střešního hřebene dle ČSN? 
 
C10- C11- C12  Řezy A-A; B-B; C-C: Z žádného výkresu není zřejmé řešení stropní 
konstrukce nad garáží, ačkoli je prostor nad stropem uvažován jako půdní prostor. Z výkresů 
není patrné způsob spádování v těsném okolí stavby (chodníčky, kačírky…). 
Otázky:  Popište způsob uložení nosných zdí na základovém pásu. 
 
C15-C20 Detaily D1-D6: 
 
Otázka k detailu D1: Uveďte způsob ochrany (úpravy) ocelových prvků proti povětrným 
  vlivům. 
Otázka k detailu D3: Není zřejmý způsob napojení parozábrany na okolní konstrukce. 
   Jakou plní funkci věncovka, je možno do ní kotvit konstrukční prvky? 
Otázka k detailu D6: K čemu se používá ISO-nosník? 
 
Složka výpočty: Prosím objasněte postup při výpočtu tepelného odporu R střešního pláště. 
 
Přes veškeré výtky, z nichž mnohé jsou doporučujícího charakteru, věřím, že ji student Jakub 
Husinecký úspěšně obhájí. Předložená bakalářská práce splňuje požadavky zadání, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. Na základě výše uvedených skutečností, lze komisi doporučit 
hodnocení této bakalářské práce klasifikačním stupněm C/2. 
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