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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
Student:     Pavel Michal     
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
Předmět bakalářské práce: 
 
Úkolem studenta bylo zpracování bakalářské práce na téma novostavba rodinného domu se dvěma bytovými 
jednotkami v Kanicích. Dokumentace měla být zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Součástí zadání bylo 
zpracování seminární práce na zvolené téma. 

 
Popis objektu: 
 
Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům se dvěma vzájemně nepropojenými bytovými 
jednotkami. Stavební pozemek se nachází na kraji obce Kanice, okres Brno-venkov. Novostavba je určena 
pro čtyřčlennou rodinu a dva prarodiče, z nichž jeden je na vozíčku. Z tohoto důvodu je první bytová jednotka 
řešena jako bezbariérová. Objekt je nepodsklepený. První bytová jednotka je jednopodlažní, druhá dvoupodlažní. 
Budova je navržena v konstrukčním systému POROTHERM. Konstrukce stropu je vyskládána z POT nosníků a 
cihelných stropních vložek MIAKO. Konstrukci střechy tvoří dvě vazníkové střechy se sklonem střešní roviny 7°. 
Oba vchody jsou orientovány na jihovýchod, směrem k příjezdové komunikaci. Před domem vede veřejná 
komunikace. Objekt nabízí tři parkovací stání před rodinným domem na pozemku investora. Student řešil jako 
přílohu bakalářské práce seminární práci na téma bezbariérové řešení. 
 

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 na obývání rodinného domu osobou se 
sníženou schopností pohybu a orientace společně s osobami bez omezení. 
Součástí bakalářské práce je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, tepelně technické posouzení, 
přílohou bakalářské práce je seminární práce na téma bezbariérové řešení. 
Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je na většině výkresů výstižné. 
Projektová dokumentace je vypracována s dílčími chybami. 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 s ohledem na zvolené 
materiály, prvky. 
Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny nedostatky, na které žádám studenta o zdůvodnění či návrh 
řešení v rámci otázek oponenta.  
  Z hlediska dispozičního řešení by bylo vhodné umístit kuchyni v bytě pro osoby bez omezení 
na severní stěnu objektu. Úklidová místnost v patře bez oken, bez možnosti nuceného odvětrání. Místnost na vozík 
bez možnosti odvětrání. Neekonomické řešení konstrukční výšky zdiva – 2850 mm. 
 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 vyhlášky 499/2006 Sb. situace neobsahuje popis komunikace, kde se stavba napojuje na dopravní 
infrastrukturu – bližší specifikaci této komunikace – třídu, označení, název ulice. 
Není splněno měřítko výkresu – student zvolil měřítko 1:200, přestože vyhláška ukládá použití měřítka alespoň 
1:1000. 
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Není vyznačena hranice dotčeného území – stavbou budou dotčeni i sousedi – chybí majetkové vztahy 
k jednotlivým parcelám. 
Chybí návaznost na širší okolí – je stavba umístěna na okraji obce nebo v centru? 
 
Situační výkres – Celkový situační výkres: 
 
Dle mého úsudku se nejedná o Celkový situační výkres - zde je nedodržena vyhláška úplně. V razítku je název 
výkresu jiný, než má dle vyhlášky být. Situace na ortofoto snímku se ve vyhlášce vůbec neobjevuje. Stávající 
stavby, dopravní a technická infrastruktura – poměrně nečitelné, vloženo jako obrázek v malém rozlišení 
z internetu. Hranice pozemků nečitelné – rozpixelovaný obrázek, nečitelná parcelní čísla. Základní výškopis a 
polohopis naprosto chybí. Komunikace a zpevněné plochy – nerozlišeno graficky co je příjezdová cesta, co je 
okapový chodník, co je chodník. Plochy vegetace – popsáno jako sadové úpravy v legendě ploch – nejedná se o 
sadové úpravy, není to osazovací výkres zeleně. Chybí jednotlivé přípojky. 
 
Situační výkres - Koordinační situační výkres: 
 
Chybí zakreslení kót jednotlivých přípojek, jejich vzájemné odstupy dle ČSN 73 6005. Jednotlivé čáry přípojek 
jsou nečitelné – která z čar označuje kanalizaci splaškovou a která kanalizaci dešťovou. Vodoměrná šachta se 
nachází mimo vodovodní přípojku. Chybí zakreslení kót dopravní infrastruktury – jak široký je sjezd na pozemek, 
chybí vizuální přechod sjezdu a již stávající komunikace. Není jasné, co je v tomto výkrese hlavní dopravní prostor 
a co přidružený – bylo by dobré toto rozlišit. Zcela chybí požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti. 
Chybí zdroj požární vody. 
 
Půdorys 1NP: 
 
Chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, není řešeno nucené větrání místnosti 103. Schodiště není 
zakresleno dle ČSN, nejsou popsány správně stupně. Nezakreslena výška terénu u konce rampy a u konce terasy 
u vstupu. Chybí plošná výměra u místností v půdorysu. Neprokótované otvory (dveře) z místnosti 101 do 102 a 
označení místností není dle platné zakreslovací normy. Málo prokótované a horší přehlednost kótování. 
Minimální šířka obývacího pokoje je 3300 mm, což není splněno!! Veškeré zdi kótuje v jiných šířkách než je 
jejich skutečný rozměr. Absence větrání místnosti 107. 
 
Půdorys 2NP: 
 
Není řešeno nucené větrání místnosti 206. Málo prokótované a horší přehlednost kótování. Chybí celková délková 
kóta u spodního líce výkresu.  
 
Výkres rozmístění vazníků nad 1.NP: 
 
Je uveden věnec z prostého betonu, měl by být určitě vyztužen, s tím souvisí, že by bylo vhodné doplnit schéma 
výztuže železobetonových věnců, což předpokládám, nebylo zadáním bakalářské práce. Chybí zde zakreslení 
ztužujících prvků. 
 
Pohledy na objekt: 
 
Nejsou popsány výplňové konstrukce – o jaké dveře a okna se jedná – plus jakou barvu bude mít okenní/dveřní 
rám. 
 
Řezy: 
 
U skladeb je použitá hydroizolace Glastek, pojistné hydroizolace Jutafol a v legendě je značka pro hydroizolaci 
popsána jako Fatrafol 803. Nosný systém stropní konstrukce je naznačen pouze graficky – není nikde popsán – 
o jaký systém se jedná, rozměry. U skladby B je na jednom výkrese celková tloušťka skladby 150, ve druhém 250 
mm. Byl zvolen systém Porotherm, nicméně konstrukční systém zdiva je mimo modul, není to příliš úsporná 
varianta řešení z hlediska finančního. 
 
Výkres základy: 
 
Nejsou zakresleny instalace, nejsou zde zakresleny prostupy. Nejsou zde zakresleny výškové body terénu. Chybí 
zakreslení prostupů. Chybí prokótování rohů základů ÚT a PT.  
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Výkres stropu: 
 
Při zvolené délce rozponu stropu by bylo vhodné řešit ztužení ve třetiních, jak doporučuje výrobce Porothermu. 
 
Výkresy detaily: 
 
Vnitřní omítky nejsou na žádné armovací síti – použitá perlinka je umístěná pouze v exteriéru. Gramatické chyby 
– podbYtí, dřevěnými deskY atp. Detaily málo podrobné, spíše jako lepší schémata. Chybí detailní popis a 
rozvedení, o jaké materiály a s jakými vlastnostmi se jedná.  
 
Otázky oponenta:  
 

1) Půdorys 1.NP - proč byla zvolena zeď šířky 500 mm uprostřed dispozice?  
2) Jak je řešeno napojení tepelné izolace, větrání podstřešního prostoru v části napojení 

jednopodlažní části na část dvoupodlažní? 
3) Proč máte výšku zdiva nemodulovou? Co Vás k tomu vedlo? 
4) Jak řešíte likvidaci dešťových vod? 
5) Proč máte kuchyni u bytu pro osoby bez omezení orientovanou do středu dispozice? 

Nebylo by vhodnější ji umístit k severní straně fasády z hlediska dopadajícího světla 
na pracovní desku a orientace prostoru? 

6) Proč jste ve skladbě podlahy dal laminátovou nášlapnou vrstvu na vrstvu lepidla? Na co 
má být umístěna? 

7) Proč nebylo využito ztraceného bednění ke zekonomičtění základové konstrukce? Je 
zatížení na základ v pořádku? Nejedná se o mimostředné zatížení?  

8) O jak únosnou zeminu se v tomto případě jedná, jakou zeminu jste uvažoval pro návrh 
základů? 

9) Z jakého důvodu jste umístil do skladby střechy 20 mm Isoveru EPS 70S? 
10) Jaká má být minimální šířka mezipodesty? Ukažte na svém schodišti. Je Vaše šíře 

mezipodesty správně? 

 
Bakalářská práce je zpracována na 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: C/2,0    
 

 
 
 

V Brně dne  07.06.2015          
Podpis 

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

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


