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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Novostavba rodinného 
domu s ordinací zubního lékaře Kostelec na Hané“, kterou vypracoval student Martin 
Labounek ve školním roce 2012/2013. 
 
Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného 
domu s ordinací zubního lékaře. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, 
bez podsklepení. Základy jsou řešeny pomocí pasů, zastřešení pak pomocí plochých střech. 
Jedná se o objekt zděný z tvárnic YTONG. 
 
Objekt je funkčně členěn na dvě části: první obytnou pro účely bydlení rodiny a druhou část 
sloužící pro provozování zubní ordinace. 
 
Z hlediska provozního a architektonického se bakalář se zadaným úkolem vyrovnal velmi 
dobře. Drobné připomínky bych měla k dispozičnímu umístění hygienického zázemí lékaře a 
sestry. Vizualizace student vyhotovil na velmi dobré úrovni. 
 
K ostatním částem práce lze obecně uvést následující: Práce obsahuje řadu nesrovnalostí. 
Projekt v některých svých výkresových částech nerespektuje platnou legislativu na 
zakreslování, zvláště pak tloušťky a typy čar.  
 
Hlavní nedostatky vidím ve výkresu situace, výkresu plochých střech a technických pohledů a 
ve zpracování textových zpráv. 
 
Práce dále obsahuje velké množství drobných formálních nedostatků. Chybí obsah ve hlavní 
složce, dokument obsahující studii objektu není do práce logicky začleněn, práce obsahuje 
velké množství překlepů a pravopisných chyb.  
 
Předložený bakalářský projekt obsahuje následující části: 
 
Složka A – Textová část 
Perspektivní pohled 
Složka C1.1 – Zprávy 
Složka C1.2 – Situace 
Složka C.2 – Výkresová část VŠKP 
Složka C.3 – Tepelně technické posouzení 
Složka C.4 – Požárně bezpečnostní řešení 
Bakalářský seminář: C.5 – Provoz a užívání bezbariérové zubní ordinace 
 
 
 



K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující vybrané připomínky: 
 
Koordinační situace  
 
Výkres situace obsahuje značné nedostatky, konkrétně se jedná o následující - nedostatečné 
prokótování objektu k okolním objektům, vymezení stavby k okolí, obecně chybí kóty, 
vrstevnice, polohy přípojek, název ulice, katastrální území, vjezd na pozemek a další. 
 

1.) Popište způsob vytyčení objektu podle Vaši situace? 
2.) Zdůvodněte průběh vedení dešťové kanalizace? Proč není uvažováno s retenční 

nádrží? 
3.) Je počítáno s parkovacím místem pro osobu s omezenou schopností pohybu a 

orientace? 
 
Základy 
 

4.) Zdůvodněte rozdílné šířky základů?  
5.) Proč jste volil základy železobetonové nebo tedy základovou železobetonovou 

desku? (Není možné z výkresové dokumentace určit). 
6.) Popište, jak se základy budou provádět? Jaký je rozdíl v provádění ŽB 

základových pasů a pasů z betonu prostého?  
 
Půdorys 1.NP a Půdorys 2.NP 
 
Výkresy půdorysů obsahují řadu nedostatků. Jako příklad lze uvést volbu šraf, zakreslení 
schodiště, nedořešené zpevněné plochy vně objektu, kótování příček vně objektu, absence 
výškových kót a další. 
 
Konkrétně mám k výkresům následující vybrané dotazy: 
 

7.) Osvětlete volbu materiálu obvodových i vnitřních stěn. 
8.) Objasněte jakým způsobem je vynášeno schodiště. 
9.) Kam vedou dveře z místnosti 2.12? 

 
Střecha 
 
Tento výkres není dostatečně propracován. Ve výkrese se objevují chyby obsahové i 
v zakreslení.  
 

10.) Objasněte řešení atik. 
11.) Objasněte výškové úrovně a hlavně jejich kótování. 

 
Půdorys strop 1.NP 
 

12.) Objasněte svou „legendu“. Jak z výkresu zjistím délky nosníků? Do jakého 
rozponu lze nosníky použít tak, jak je navrhujete?  

 
 
 
 



Řez A-A a Řez B-B 
 

13.) Objasněte detail C2 02. 
14.) Nakreslete schéma ukončení podlahy a zábradlí u schodiště. 
15.) Vysvětlete, jak budou řešeny překlady nad okny a dveřmi (popis S2, S3). 
16.) Proč je použita hydroizolační stěrky „s“ modifikovaného asfaltu, objasněte také 

v souvislosti s radonovým rizikem? 
 
Pohledy 1 a Pohledy 2 
 
Nejedná se o technické pohledy. 
 

17.) Jak budete řešit obklady? V práci nejsou dále řešeny. 
 
Detail atiky 
 

18.) Chybí zakreslení parozábrany, jak bude řešena? 
19.) Objasněte kotvení tepelné izolace. 

 
Další připomínky: 
 
Požární bezpečnost: 
 

20.) Objasněte závěr zprávy „Posuzovaný administrativní objekt vyhovuje 
při dodržení výše uvedených ………….. „? 

 
Závěrem lze konstatovat, že se bakalář nezhostil daného úkolu zcela správně, je patrná malá 
projekční praxe, možná i nedostatečná pozornost studenta věnovaná této práci.  
 
Řada dalších připomínek však nastiňuje možnosti jiného řešení nebo problémy, jejichž řešení 
není z výkresové dokumentace ihned patrné, ale bakalář je přesto může mít promyšlené. 
 
Bakalářskou práci proto, i přes zmiňované nedostatky, doporučuji k obhajobě a celkově ji 
hodnotím: 
 
Klasifikační stupeň ECTS:   E/3,0    
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