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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům“, kterou 
vypracoval bakalář Aleš Kadlec ve školním roce 2014/2015. 

Bakalářská práce je zpracována na dobré grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadáním a 
rozsahem požadavkům na bakalářskou práci.  

Průvodní, souhrnná technická zpráva a technická zpráva jsou dostatečně popisné, pouze 
s drobnými nepřesnostmi.  

Bakalářský projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytně nutné části dle zadání, tj. výpočet a 
návrh základů, tepelně technické posouzení konstrukcí včetně energetického štítku budovy. 
Dále požárně bezpečnostní řešení stavby dle platné legislativy a výpisy prvků PSV. 

K jednotlivým částem bakalářského projektu jsou vzneseny následující připomínky: 

Složka č. 1 - B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  b)  Nerozumím, co to jsou bludné kruhy, prosím vysvětlit? 

        e) Je tato stavba povolena v záplavovém území? 

B.2.11 – Jestliže je RD v zátopové oblasti, měla by být provedena alespoň minimální 
opatření, nebo je nutno stavebníka důrazně v PD na tuto skutečnost upozornit.  

B. 6 – Na všechny odstavce uvedené ve vyhl.č. 499/2006 Sb. je nutno odpovědět – uvést text. 

Složka č. 3 – C. Situační výkresy 

- Není obvyklé navrhovat přípojky přes cizí pozemky, když lze použít vlastní pozemek. 

- Napojování přípojek na hlavní řady by mělo být kolmé. 
- Kde se nachází fakturační elektroměr? Většinou je požadován na hranici pozemku. 

Složka č. 4 – D.1.1. Arch. – stavební řešení 

D 1.1.01 – Zdůvodnit návrh části zdiva se zateplením. 

- m.č. 106 - Zdůvodnit návrh krátkého ostění okna.  
- m.č. 105 – dveře se nedají naplno otevřít. 

D.1.1.05 – Není popsána výplň zábradlí oken – pokud existuje. 

Složka č. 5 – D 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D 1.2.01 – Rostlý terén nemůže být ponechán nad novými základy. Nemá to logiku. 

D 1.2.02 – Zdůvodnit zúžení ŽB desky D/9 a vysvětlit způsob provádění této desky 

D 1.2.08 – Je betonový kvádr, do kterého je kotveno zábradlí dostatečně tuhý?  

Doporučuji navrhnout ještě jednu hydroizolační vrstvu (např. nátěrem) ve skladbě terasy v 
úrovni pod dlažbou. 

  



Závěrem lze říci, že student se zhostil svého úkolu dobře a prokázal schopnost řešit 
samostatně zadané problémy včetně detailů. Výše uvedené připomínky nejsou vzhledem 
k rozsahu zadání zásadního charakteru, ale pouze doporučením.   
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