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POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Petra Okřinová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Název bakalářské práce: Rodinný dům pro singles 

 

 
Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům 

pro singles“, kterou vypracovala studentka Petra Okřinová v akademickém roce 2012/2013. 
 
Projekt bakalářské práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného 

domu pro singles v Brně Horních Heršpicích, a to na úrovni projektu pro provedení stavby. 
Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. 

 
Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem bakalářka vyrovnala výborně, 

přičemž je nutno zdůraznit řešení projektu pro specifické potřeby skupiny lidí,  
tzv. „singles“, a částečně také pro osoby dle vyhl. č. 398/2009 Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. 

 
Bakalářská práce je zpracována v odpovídající grafické úrovni. Dokumentace 

odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci.  
 
S ohledem na rozsah práce a hlavně zadané téma se jedná o nadprůměrně zpracovanou 

závěrečnou práci. Oceňuji podrobnost studijních a přípravných prací, převážně pak s ohledem 
na pohyb osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Projekt obsahuje: 
 
Složka A – Studijní a přípravné práce 
Složka B – Textová část 
Složka C – Výkresová část 
Složka D1 – Tepelně technické a akustické posouzení 
Složka D2 – Požárně bezpečnostní řešení 
Složka D3 – Výpočty 
Složka E – Seminární práce 
 

Bakalářský projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu 
včetně základních statických výpočtů a tepelně technického posouzení, energetického štítku 
budovy a požárně bezpečnostního řešení, akustického řešení. 
 
K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 
 

1. Popište, jak přesně obyvatelé domu objekt užívají. Zvolte pro vysvětlení nějaký 
„typický den“. 
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Koordinační situace 
 
Chybí polohové vymezení objektu na pozemku k hranici pozemku (ve všech směrech). Chybí 
označení vjezdů na pozemek, vstupů do objektu. Chybí zakótování vzájemné vzdálenosti 
přípojek inženýrských sítí. 
 
Základy 
 

1. Popište způsob provádění základové konstrukce, zaměřte se na základy 
pod obvodovým zdivem. 

2. Dle řezu B – B´ není hydroizolace vytažena 300 mm nad terén, proč? 
 
Půdorys 1.NP 
 
Nevhodné kótování obvodových stěn k vnější straně zateplovacího systému (nejde zjistit tl. 
zdiva a T.I.), číslování místností není provedeno podle platné ČSN EN ISO 4157-2, chybí 
výšková kóta vtoku v místnosti 1.09, chybí návaznosti na okolí, chybí kóta vnějšího zdiva a 
zateplovacího systému. 
 
Půdorys 2.NP 
 

1. Nedostatečné řešení terasy, jak se na terasu dostanu, jaké jsou dveře, jaká je 
jejich otevíravost? 

2. Popište stavební připravenost pro saunu. 
 
Výkres podkroví 
 
Chybí šrafa zdiva, chybí pohled na terasu, chybí výškové kóty. 
 
Půdorys střech 
 

1. Objasněte minimální sklon střešní roviny dle ČSN 731901 Navrhování střech – 
základní ustanovení (odstavec 8.19.15 a dále příloha G.1.). Jaký je minimální 
sklon atiky dle ČSN 73 3610? 

 
Výkres konstrukce krovu 
 

1. Objasněte polohu okenní výplně v otvoru. (Nesoulad mezi řezem A - A´ a řezem 
B - B´ a půdorysem). 
 

2. Objasněte způsob provedení prostupu komínového tělesa skladbou šikmé 
zateplené střechy. 

 
Řez A – A´, Řez B – B´, Řez C – C ́
 
V řezech chybí označení detailů. V půdorysech chybí rovina zalomení řezu B - B´. 
 

1. Objasněte vedení řezu B-B´ v jednotlivých půdorysech v návaznosti na Řez B-B´.  
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2. Objasněte způsob odvodnění vtoku terasy vedeného v úrovni skladby, opracování 
parozábrany, tepelný most. 
 

3. Objasněte své řešení zateplení věnce v návaznosti na řešení překladů. 
 
Pohledy 
 
Chybné značení otevíravosti oken. 
 
Detail – A – atika 
 

1. Ve skladbě ST1 objasněte způsob stabilizace hydroizolace pomocí „vrutů 
s velkoplošnými podložkami“. 
 

2. Objasněte způsob kotvení zábradlí - nesoulad s výkresem řezu. 
 

Detail – B – uložení pozednice 
 

1. Objasněte způsob ukončení hydroizolace z PVC na okapničce z žárově 
pozinkovaného plechu. Proč nebyl použit plech poplastovaný? 

 
Detail – D – vstupní terasa 

 
Chybné označení skladby S2! 

 
Detail – C – založení stěny na základovém pase 
 

1. Objasněte souvislost uvedeného detailu C s řezem, ukončení hydroizolace a druh 
tepelné izolace, rozdílnost řešení. 
 

Výkres konstrukce krovu + Detail B 
 

1. Objasněte způsob kotvení pozednice do železobetonového věnce závitovou tyčí 
o jednotné délce l = 400 mm. U „hřebene“ pultové střechy nebude pozednice 
spojena s vodorovným věncem? 

 
 
 
Závěrem lze konstatovat, že se bakalářka zhostila daného úkolu, s výjimkou 

uvedených drobných nedostatků, výborně. 
 
Jako klad předložené práce lze uvést detailní řešení provozu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, velký stupeň propracovanosti jednotlivých částí a podrobné 
řešení stavebních detailů. 

 
Drobný nedostatek vidím ve špatné orientaci ve výkresové dokumentaci způsobené 

absencí nebo nepřesnostmi ve vedení řezových rovin,  absenci označení stavebních detailů, 
neúplné zakreslování navazujících konstrukcí, absence některých kót (např. u tlouštěk 
obvodových konstrukcí) a podobně. 
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Většina chyb je spíše formálního charakteru nebo je způsobená nedostatkem znalostí 
či malými zkušenostmi v odborných předmětech, kterými se studenti zabývají v dalším stupni 
vzdělání. 

 
Grafické zpracování je, až na drobné nedostatky, na vysoké úrovni. Rozsah zadání 

bakalářské práce studentka Petra Okřinová jistě splnila, rozsah její bakalářské práce je naopak 
nadstandartní. 

 
Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce hodnotím, i přes zmiňované drobné 

nedostatky, bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1,0 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  A / 1,0 
 
 
 
V Brně dne 31. 5. 2013 ................................................... 

Podpis 
Klasifika ční stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


