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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům  v Starej 
Myjave, kterou zpracoval Marián Majtán ve školním roce 2013/2014. 

Bakalářská práce je zpracována na dobré grafické úrovni. Předložená dokumentace odpovídá 
zadáním a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci. Projekt obsahuje tyto části: 

Textové zprávy 
A - Přípravné a studijní práce 
B - C Situační výkresy  
C - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D - D.1.2 Stavebně technické řešení 
E - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
F - Stavební fyzika 

Textové zprávy 

Průvodní zpráva, souhrnná zpráva i technická jsou dostatečně popisné, pouze s drobnými 
nepřesnostmi, odpovídají vyhlášce č. 62/2013. 

A – Přípravné a studijní práce 

Přípravné a studijní práce jsou provedeny v rozsahu a kvalitě odpovídající podkladu 
pro zpracování dispozičního a architektonického řešení bakalářského projektu.  

B- C Situační výkresy  

Je zde řešeno umístění objektu na pozemku vzhledem ke stávající zástavbě, včetně zakreslení 
a výpočtu bilance zpevněných a zatravněných ploch, napojení objektu na inženýrské sítě a 
zakreslení rozhledových trojúhelníků. 

C- D.1.1. Architektonicko stavební řešení 

Navržený objekt je na dobré grafické úrovni. Projekt řeší podrobně dispoziční, materiálové a 
konstrukční řešení objektu. 
 

K jednotlivým výkresům bakalářského projektu jsou vzneseny následující připomínky: 
 

C.3 – Koordinační situační výkres 

- Je skutečně možný odvod dešťových vod do obecní kanalizace? Jaký způsob likvidace 
dešťových vod je v dnešní době upřednostňován? 

- Jakým způsobem bude likvidován sběrný odpad – řešení prostoru pro komunální nádobu. 
- Popište způsob zakreslování rozhledového trojúhelníku. 
 



D.1.1.03 – Půdorys 1.NP 

- Jakým způsobem bude osvětleno zádveří, schodišťový prostor a garáž? Je vhodnější řešení? 
- Není vhodnější oddělení sklepního prostoru od přízemí již v 1NP? 
- Popište odvětrání místností 1.04, 1.05, 1.06, 1.09 a digestoře. 
- Jaké jsou požadavky na prostor pro umístění záchodové mísy dle ČSN 73 4301? Jaký je 
potřebný počet záchodových míst a v jakých prostorech mají být umístěny – samostatné wc či 
prostor pro osobní hygienu? 

D.1.1.03 – Půdorys 2.NP 

- Jakým způsobem bude zabezpečen prostor schodiště proti pádu osob z 2NP? Jaké jsou 
požadavky na výšku zábradlí u schodišťového prostoru v RD? Jaká je vhodná výplň tohoto 
zábradlí. 
- Je nutná výstavba vnitřních nosných zdí ve 2NP? Navrhněte jiné řešení. 

D.1.1.05 – Strop nad 1S 

- Chybí zakreslení prostupů stropní konstrukcí. 

D.1.1.07 – Krov 

- Popište způsob zabezpečení krovu ve vodorovném směru. 
- Nesprávná volba statického modelu krokve. 

D- D.1.2. Stavebně technické řešení 

Projekt řeší podrobně způsob materiálového a konstrukčního provázání závažných detailů, 
které jsou v praxi často problémové.  

D.1.1.02 – Detail A 

- Z které strany okenního profilu se umisťuje paropropustná a z které parotěsná páska? 

D.1.1.03 – Detail B 
- V navrženém detailu dochází ke vzniku tepelného mostu, navrhněte správné řešení. 
- Je nutné užití dvou hydroizolačních pásů v konstrukci?  
- Chybí zakreslení zábradlí. Popište tvar a způsob kotvení zábradlí.  

D.1.2.06 - Detail 

- Jak se nazývá vrstva mezi betonovou mazaninou a tepelnou izolací v podlaze? 

Návrh schodiště 

- Není vhodnější snížit počet schodů na 18? 
 

Bakalářský projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytně nutné části projektu prováděcího, 
tj. výpočet základů a schodiště, posouzení krokví a vaznice u konstrukce krovu, požárně 
bezpečnostní řešení dle příslušné legislativy a kompletní posouzení konstrukcí z hlediska 
stavební fyziky – energetický štítek, tepelně technické a akustické posouzení konstrukcí. 

Závěrem lze říci, že autor bakalářské práce se zhostil svého úkolu dobře a prokázal schopnost 
řešit samostatně zadané problémy včetně detailů.  

 



Diplomovou práci hodnotím: 
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V Brně dne 10.6.2014 ................................................... 
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