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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Rodinný dům ve 

Vrchlabí“, kterou vypracoval Vladimír Klenz v akademickém roce 2013/2014. Práce řeší 

zpracování projektové dokumentace. Z hlediska provozního a architektonického je práce 

poměrně dobrá. Konstrukční systém je méně přehledný a poměrně náročný na realizaci. 

Bakalářská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. Dokumentace odpovídá 

zadání. Je, dle mého názoru, řešen zbytečně příliš složitý objekt z hlediska bakalářské práce. 

Kjednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 

Zakleslování a technické vyjadřování: 

 Ve výkrese situace nejsou zřejmé výškové poměry lokality - vedení inženýrských sítí. 

 Řez krovem nekoresponduje s půdorysem. 

 Kotvení okna do kompozitu pomocí šroubu, který má hlavu uvnitř rámu a hmoždinku. 

 V některých řezech jsou nad atikami věnce, jinde ne. 

Stavební a provozní řešení: 

 Jak bude provedeno odkanalizování sklepních prostor s ohledem na zaústění do jímacích nádrží? 

 Nebylo by účelnější provést přístup do pracovny mimo obytné prostory (obch. jednání)? 

 Jak jsou provedeny sloupy (není specifikace) včetně jejich založení? 

 Je vhodné provádět spádové vrstvy z polystyrenu do nulové tloušťky klínu? 

 Zdůvodněte založení podsklepené části na pasy o hloubce 800 mm. 

 Jak bude provedena tepelná izolace konzol balkonu – výkres D1.1.07? 

 Je vhodná izolační přízdívka z vámi navrženého materiálu? 

 Je třeba upravovat povrch betonové desky před aplikací asf. Pásu (viz skladby)? 

 Může přijít do kontaktu mPVC a polystyren? 

 Je vhodné vést odvodnění obytnými místnostmi z hlediska akustiky? 

 Objasněte spádování střech. 

Doplňující dotazy: 

 Jak bude zajištěna ochrana místností před přehříváním (prosklené plochy)? 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS:   D/2,5    

V Brně dne   2.6.2014          

      Podpis 
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