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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
Student:     Marián Varjú            
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
Předmět bakalářské práce: 
 
Úkolem studenta bylo zpracování bakalářské práce na téma novostavba rodinného domu se dvěma bytovými 
jednotkami v Galantě části Kolónia. Dokumentace měla být zpracována v rozsahu pro provedení stavby. 
Součástí zadání bylo zpracování seminární práce na zvolené téma. 
 
Popis objektu: 
 
Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící stavba se dvěma nadzemními podlažími. Půdorysem zděné 
konstrukce RD jsou dva posunuté spojené obdélníky. Na severozápadní straně je přístřešek sloužící jako závětří. 
Na jihozápadní straně bude terasa. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic Durisol od firmy Leier tl. 375mm. 
Konstrukce stropu nad 1NP druhé bytové jednotky je z panelu Spiroll od firmy Leier. Střechy jsou vaznicové, 
pultového charakteru se sklonem 10°. Na fasádě je aplikována světlé žlutozelená a zelená omítka. Komunikační 
plochy budou zpevněny pomoci zatravňovacích pojízdných tvárnic a zámkovou dlažbou ohraničenou 
obrubníkem. Rámy oken a vstupních dveří budou ze dřeva. V 1NP se v první bytové jednotce nachází zádveří, 
koupelna ze záchodem, kuchyň s obývacím pokojem a s jídelnou, ložnice a společná kotelna. V druhé je 
situováno zádveří, šatna, chodba, pracovna, koupelna ze záchodem, kuchyň s obývací pokojem a jídelnou, a 
společná terasa. V 2NP se nachází dva dětské pokoje, ložnice, koupelna a záchod.  
 

Základní zhodnocení práce: 
 
 Student řešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných skutečností. Snažil 
se do své práce zahrnout všechny požadavky dle současných nároků pro stavbu objektů rodinného bydlení. 
Součástí bakalářské práce je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, tepelně technické posouzení, 
přílohou bakalářské práce je seminární práce. 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je na většině výkresů 
výstižné. Projektová dokumentace je vypracována na velice dobré úrovni. Z hlediska rozpracovanosti 
jednotlivých detailů by byla možnost ještě zvýšit preciznost provedení – např. zpřehlednit kótování a vyvarovat 
se překrýváním kót se šrafami a texty. Bylo by vhodné popisovat označení místností dle normy - doplnit název 
místnosti, pouze v menších místnostech ponechat jen číselné označení. Výkresy detailů by bylo vhodné řešit 
podrobněji. 
Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny nedostatky, na které žádám studenta o zdůvodnění či 
návrh řešení v rámci otázek oponenta.  
 Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších specializací, například statiku 
konstrukcí, geologické průzkumy, atp., což však nebylo předmětem zadání bakalářské práce. Rozsahově 
předložená bakalářská práce splňuje své zadání. 
 

Nedostatky v jednotlivých částech: 
 
Situační výkres - Situační výkres širších vztahů: 
 
Dle zadání bakalářské práce v rozsahu pro dokumentaci pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 sb. a 
62/2013 sb. má obsahovat navíc - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, stávající a 
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, vyznačení hranic dotčeného území. Toto zde chybí. 
 
Situační výkres – Celkový situační výkres: 
 
Dle vyhlášky zde nejsou zakresleny stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, hranice pozemků, 
hranice řešeného území, základní výškopis a polohopis, navržené stavby, chybí zde veškeré kóty a podrobnější 
rozkreslení. 
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Situační výkres - Koordinační situační výkres: 
 
Chybí zakreslení kót a vzdálenosti od stávajících staveb, vzdálenosti přípojek, napojení, délky vedení. Chybí 
stávající výškopis a polohopis, v situaci není popsáno a podrobněji zakresleno řešení vegetace, nejsou zde 
zakreslena stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, chybí zde odstupové vzdálenosti včetně 
vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a 
zdroje požární vody.  
 
Půdorys 1NP a 2NP: 
 
Technická místnost není přístupná jinak než z exteriéru. Umístění technické místnosti je nevhodně vůči dispozici 
domu (blízko ložnice, student řešil následně odhlučnění dělící zdi). Okna ložnice 102 jsou orientovány na sever, 
severo-východ. Zásuvné dveře do konstrukce jsou okótovány pouze v části otvoru dveřního křídla, nikoliv 
otvoru pro celou kazetu posuvných dveří. Chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, není řešeno nucené 
větrání místností 104. Obývací pokoj 105 u 110 je příliš zastíněn přesahy 2NP není zřejmé, jestli vyhoví 
na normové hodnoty přirozeného osvětlení pro obytné místnosti. V místnosti spíže chybí podrobnější řešení 
větrání (mělo by se jednat o chladnější prostor). Dveře do místnosti 110 jsou okótovány šíře 700 mm. Označení 
místností není dle platné zakreslovací normy. Špatná orientace obytných místností vůči světovým stranám. 
V objektu jsem nenalezl pračku, sušičku. Chybí zakreslení dešťových svodů. 
 
Půdorys střechy: 
 
Chybí pohled na střešní rovinu. 
 
Pohledy na objekt: 
 
Chybí popisy některých prvků. Jelikož se jedná o dokumentaci pro provedení stavby, měla by obsahovat 
podrobnější popis řešení a materiálů.  
 
Řezy: 
 
Jelikož se jedná o dokumentaci pro provedení stavby chybí zde popisy veškerých prvků (okna, dveře, parapety, 
oplechování, zábradlí …..). V podélném řezu chybí řezané zábradlí. Řezy jsou pouze schématicky proklované. 
Chybí dílčí kóty, kóty podest atp. Dle řezu není tepelná izolace přetažena přes rámy oken. Umístění střešního 
okna v místě nad schodištěm mi přijde jako zbytečné, z důvodu šířky ostění a tím i zmenšení plochy, která by 
mohla prosvětlit prostor. Špatný popis doplňkové hydroizolační vrstvy – popisuje jako pojistná hydroizolace, což 
není normové označení. 
 
Výkres základy: 
 
Chybí vykreslení či popis či řešení založení pro příčky.  
 
Výkres stropu: 
 
Doporučení výrobce u delších rozponů je stran umístění příčného roznášecího trámu, není zde řešeno?  
 
Výkres krovu: 
 
Kótování je zde značně nepřehledné. Kóty jsou umístěny tak, že člověk neví, k čemu kóta patří a musí 
dohledávat. Osová vzdálenost krokví 865 mm je taktéž zajímavá. Chybí popsání a prokótování dešťových svodů. 
Jsou zde zakresleny keramické obklady. V řezu krovem jsou zakresleny veškeré izolace, což řez značně 
znepřehledňuje a následně tento řez neslouží ke svému účelu řezu krovem. Chybí výškové prokótování věnců 
(umístění vaznic a pozednic). 
  
Výkresy - detaily: 
 
Některé výkresy detailů jsou zdařilejší. Některé výkresy detailů jsou pouze obrázky s jednou či dvěma 
popiskami, jako například detail č. 4. Tyto výkresy bych nazval spíše schématy než detaily, chybí zde výškové 
kóty. Bylo by vhodné detaily doplnit o podrobnější části – oplechování, napojení hydroizolací, napojení 
parotěsných izolací a podobně. 
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Otázky oponenta:  
 

1) Je vhodné umístění střešního okna Velux v místnosti 104 přímo nad koupelnou? 
2) Umožňuje Váš konstrukční systém vykonzolování takovéhoto rozměru, jak je patrno 

z výkresu 04 - řez podélný, případně detail č. 6, v místě založení zdiva? 
3) Ve skladbách popisujete pokladní beton jako desku, je to správně? Z jakého důvodu 

máte separační geotextílii nad i pod hydroizolací na podkladním betonu? 
4) Je vhodné použití OSB desky jako záklop střešní konstrukce v závislosti 

na vzdálenostech (rozponu) vazníků a v závislosti na parotěsnosti desky OSB ? Jak a 
na co kotvíte SDK podhled? Ze skladeb toto není jasné. Popište, jak vyřešíte, aby nebyla 
parotěsná izolace porušena. 

5) Popište orientaci a vhodnost umístění místností vůči zásadám orientace místností vůči 
světovým stranám, popište, jak dosáhnete prosvětlení dle vyhlášky pro obytné místnosti? 

6) Jak řešíte možný problém v různých předpětích stropních nosníků? Zejména pak 
v části, kdy máte vedle sebe dva nosníky různých délek (napojení schodiště).  

7) Jaká byla Vámi uvažována základová půda? V projektu jste neřešil drenáže, v závislosti 
na volbě zeminy, proč? 

8) Jakým způsobem kotvíte parotěsnou izolaci – dle skladby S1 je parotěsná izolace přímo 
pod deskami Rigips, nedojde k její poškození a znehodnocení funkce takovéto skladby? 

 
Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni s nedostatky stran grafického zpracování 
práce a technických řešení jednotlivých detailů či neznalostí podrobnějšího řešení, kterou si 
vysvětluji absencí zkušeností z praxe. 
 
 
Z tohoto důvodu hodnotím závěrečnou práci klasifikačním stupněm: 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5    
 
 

 
 
 

V Brně dne  5.6.2015          
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


