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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 

PRÁCE 
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Oponent: Ing. Martin Vojta 

 

Název bakalářské práce: Rodinný dům s kavárnou ve Vyškově 

 

Předložená bakalářská práce Martin Jandy řeší stavební dokumentaci pro provedení 

novostavby samostatně stojícího rodinného domu s kavárnou v obci Vyškov. Součástí práce 

je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární posouzení, seminární práce 

pojednávající o vchodových dveřích. 

 Řešený objekt je členěn na část se dvěma bytovými jednotkami a nebytovým 

prostorem, který bude využit jako provozovna kavárny. Novostavba objektu má tři nadzemní 

podlaží a jedno podzemní. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických bloků typu 

„Therm“. Stropní konstrukce jsou navrženy z keramických vložek Miako a stropních nosníků 

POT. Zastřešení objektu je řešeno sedlovou střechou. 

 

K předložené diplomové práci mám následující výhrady: 

Grafická část – výkresy: 

B - Architektonicko-stavební řešení 

- B1 - prováděcí dokumentace 

v. č. 01 - Situace 

- Objasněte pojem „rozhledový trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

v. č. 03 - Půdorys 1 NP 

- Jakým způsobem je řešeno odvětrání prostoru garáže? 

v. č. 07 - Výkres skladby stropních dílců 

- Navrhněte typ betonu a oceli vhodný pro navrženou stropní konstrukci. 

v. č. 08 - Výkres krovu 

- Jakým způsobem je zajištěno zavětrování konstrukce krovu? 

v. č. 10, 11, 12, 13 - Pohledy 

- Zdůvodněte návrh zábradlí s vodorovným členěním na balkónech. Co hrozí u takto 

členěných zábradlí? 

v. č. 15 - Detail B 

- Objasněte důvod absence parozábrany ve skladbě podlahy na balkónu. 

v. č. 16 - Detail C 

- Vysvětlete postup montáže parotěsné zábrany. 
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- B3 - Výpis podlah 

- Objasněte technický termín „plovoucí podlaha“ 

- Zvažte vhodnost použití anhydritu ve vlhkém prostředí. Navrhněte alternativu 

vhodnou do vlhkého prostředí. 

 

Bakalářská práce Martina Jandy svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 

požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o 

zpracování vybraných konstrukčních detailů.  

Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je úhledná a srozumitelná. 

V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však 

nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 

nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. Drobné chyby jsou také v zakreslování dle ČSN 

01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.  

Student zpracováním bakalářské práce prokázal celkově dobré znalosti v oboru 

pozemního stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na 

prakticky řešeném projektu. Předložená bakalářská práce tak svým obsahem i zpracováním 

odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce. 

Doporučuji komisi pro státní závěrečné zkoušky, aby po objasnění všech dotazů 

oponenta a na základě průběhu obhajoby bakalářské práce, udělila Martinu Jandovi titul 

bakalář. 

 

Klasifikační stupeň ECTS:  B / 1,5 

V Brně dne 7. června 2014          
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