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Oponentský posudek byl vypracován na bakalářskou práci „Rodinný dům s kavárnou“, 
kterou vypracovala bakalářka prezenčního studia Helena Vozáková ve školním roce 
2012/2013. 

Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného 
domu s kavárnou. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, 
jednopodlažní s obytným podkrovím a se sedlovou šikmou střechou. Seminární práce je 
zpracována na téma - Zelené střechy. 

Projekt obsahuje: 

Dokladová část 
Složka A - Přípravné a studijní práce 
Složka B - Textové zprávy 
Složka C - Výkresová část 
Složka D - Výpočty 
Složka E - Seminární práce 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Výkres C2 - Půdorys základů 

• špatné provedení odstupňování základů, není propojen základový pás v části 
podsklepené a nepodsklepené 

Výkres C3 - Půdorys 1.S 

• špatná orientace otevírání a velikost dveří v kotelně 

Výkres C4 - Půdorys 1.NP 

• zvažte hospodárnost velikosti místnosti 108 a 109 

Výkres C5 - Výkres krovu nad 2.NP 

• vysvětlete užití min. sklonu ploché střechy 2,2 % 

Výkres C8 - Výkres stropu nad 1.S 

• chybí dilatace kolem komínového tělesa 

Výkres C10 - Detail zateplení soklu domu 

• zvažte použití hambálku při sklonu střechy 35° 
• vysvětlete, jakým způsobem je vynášena střešní rovina v oblasti štítových stěn 

Výkres C13.B - Detail atiky terasy 

• znáte i jiný způsob vytvoření spádu na atice, než jen použitím dřevěného spádového 
klínu 



Výkres C13.C - Detail osazení balkonových dveří 

• popište způsob provádění tepelně izolačního bloku z pěnoskla, existují i nějaké jiné 
materiálové varianty řešení tohoto detailu 

 

Závěrem lze konstatovat, že se bakalářka zhostila 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 nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, 
případně doplnit.  

Doporučuji tedy bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 3.6 2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


