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Oponentský posudek byl vypracován na bakalářskou práci „Samostatně stojící 
nízkoenergetický dům“, kterou vypracoval bakalář prezenčního studia Jan Slaný ve školním 
roce 2012/2013. 

Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného 
domu. Rodinný dům je řešen jako nízkoenergetický, samostatně stojící s plochou střechou. 

Projekt obsahuje: 

Složka A - Dokladová část 
Složka B - Studie 
Složka C - Výkresová část 
Složka D - Textová část 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Výkres C02 - Situace 

• jakým způsobem je na pozemku řešena retence vod 
• vysvětlete, jakým způsobem provedete vytyčení objektu na pozemku 

Výkres C03 - Výkres základů 

• chybí vyznačení řezů 
• zvažte ekonomičnost celoplošné ŽB základové desky 
• špatné provedení odstupňování základů, základové pasy nejsou propojeny 

Chybí půdorys 1NP! 

Výkres C04 - Půdorys 2NP 

• jaká izolace je použita na zateplení suterénních stěn 
• chybí popis schodiště, je někde v projektu řešen výpočet schodiště 

Výkres C05 - Půdorys 3NP 

• špatná orientace otevírání dveří v kotelně 
• zvažte velikost místnosti 302 
• chybí popis schodiště 
• chybí zařizovací předměty v kuchyni 
• popište řešení vzduchotechniky v objektu 

Výkres C06 - Půdorys 4NP 

• jak je v místnosti 402 řešeno vedení odpadního potrubí směrem do nižších podlaží 

Výkres C7 až C9 - Výkres tvaru stropu nad 2NP až 4NP 

• chybí sklopené řezy schodištěm 



Výkres C10 až C12 - Plochá střecha nad 2NP až 4NP 

• chybí dilatace 
• nejsou popsané střešní vpusti 
• jak je řešen bezpečný pohyb osob na střeše 
• není řešen sklon atiky 

Výkres C13 - Řez A-A 

• jak je v projektu řešena hydroizolační opatření (základy, střecha) 

Výkres C20 - Skladby 1 

• skladba S1 a S2 - zvažte použití omítky Porotherm TO v zateplovacím systému ETICS 
• skladba S3 - popište technologický postup provádění hydroizolační vrstvy 

Výkres C22 - Skladby 3 

• popište způsob kotvení střešního souvrství ploché střechy 

Výkres C24 - Detail A 

• jakým způsobem je řešeno kotvení střešní vpusti 

Výkres C25 - Detail B 

• jakým způsobem jsou kotveny posuvné balkónové dveře 

Výkres C26 - Detail C 

• jakým způsobem jsou kotveny bloky Compacfoam k atice 
 

Závěrem lze konstatovat, že se bakalář zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, dostatečně. 

Některé z výše uvedených připomínek jsou zásadního charakteru, výkresy jsou nedostatečně 
okótované a popsané a celkově je projekt málo propracovaný. Část připomínek je spíše 
zaviněna nedostatkem zkušeností a pouze upozorňuje a nastiňují místa, které by bylo vhodné 
řešit jinak, případně doplnit.  

Bakalářskou práci celkově hodnotím: 
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