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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům 
s čajovou provozovnou“, kterou vypracoval student Jan Rydlo ve školním roce 2013/2014.  

Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu objektu 
rodinného domu s čajovou provozovnou. Objekt je řešen jako zděný s kontaktním 
zateplovacím systémem doplněný o konstrukci ze ztraceného bednění v suterénní části.  Jedná 
se o dvoupodlažní objekt s podsklepením, kde se v suterénní části nachází provozovna 
sloužící jako kamenný a internetový obchod s čajem 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem vyrovnal dobře. 

Bakalářská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni s dostatečným množstvím 
detailů. 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci a obsahuje 
fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně základních výpočtů a požárně 
bezpečnostního posouzení. 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Situace 

- Jakým způsobem je řešeno hospodaření s dešťovými vodami?? 

Půdorysy 

- Uveďte, kde jak bude do technické místnosti přiváděn vzduch ke kotli. 

- U většiny místností výrazně předimenzované a nevyužitelné plochy místností. 

- Nevhodně řešená dispozice, kde velkou plochu zabírají komunikační prostory. 
Vhodnější by při daných rozměrech a zvoleném počtu obyvatel (4-8) bylo řešit 
dvougenerační dům jako dvě samostatné bytové jednotky. 

Řezy 

- Proč bylo ve skladbách podlah všech podlaží využito EPS200S?? 

- Uveďte, jaké pořadí vrstev bude skutečně použito v skladbě S12 (rozpor výkres-
skladba) 

- Proč byla navržena drenáž ve dvou úrovních?? 

Detail C 

- Upřesněte technologický postup montáže otvorové výplně na pěnosklo. Jakým 
způsobem budou osazeny okenní pásky?? 



Detail E 

- Jakým způsobem bude provedeno kotvení parapetu?? 

Detail F 

- Objasněte způsob kotvení žlabových háků a využití dvou okapních plechů pod sebou. 

 

Předložená bakalářská práce je sice dostatečně rozsáhlá, ale některé výkresy by vyžadovali 
větší pečlivost při vypracování a dokonalejší popis. Popisy u detailů jsou zpracovány 
nepřehledně a uvítal bych skladbu přímo uvedenou ve výkresech.  

Řada z výše uvedených připomínek není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale 
upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodné řešit jinak. 

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

 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

V Brně dne 10.06.2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


