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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 
 
 

Studentka:     Veronika Ruszová           
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
 
Předmět bakalářské práce: 
 
Úkolem studentky bylo zpracování bakalářské práce na téma: „Rodinný dům s vitrážovým studiem“. 
Dokumentace měla být zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Součástí zadání bylo zpracování 
seminární práce na zvolené téma. 
 
Popis objektu: 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu s provozem. Rodinný dům s provozovnou 
je řešen jako novostavba nepodsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a 
samostatně stojící objekt provozovny vitrážového studia. Umístění této stavby je na pozemku p. č. 
3802/18 v Třinci. Pozemek se nachází na téměř rovném terénu, který nebyl nijak využíván. Lokalita je 
určena pro výstavbu rodinných domů. Oba objekty budou založeny na základových pasech 
doplněných o základovou desku. Nosné obvodové zdivo i vnitřní nosné zdivo rodinného domu je 
tvořeno vápenopískovými cihlami SENDWIX 8DF-D. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno 
z vápenopískových cihel SENDWIX 4DF-D. Stropy 1.NP jsou tvořeny stropním systémem KMB 
MIAKO. Schodiště vedoucí z prvního nadzemního podlaží do druhého nadzemního podlaží je 
železobetonové. 
 
Studentka řešila jako přílohu bakalářské práce seminární práci na téma: „Ploché střechy“. 
 
Základní zhodnocení práce: 
 
 Studentka řešila širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných 
skutečností. Snažila se do své práce zahrnout všechny požadavky dle současných nároků pro stavbu 
rodinných domů. Součástí bakalářské práce je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, tepelně 
technické posouzení, přílohou bakalářské práce je seminární práce na téma ploché střechy. 
 
 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 podrobně, nikoliv jako schémata s menším množstvím popisků. 
Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny nedostatky, na které žádám studentku 
o zdůvodnění či návrh řešení v rámci otázek oponenta.  
  
 Z hlediska dispozičního řešení by bylo vhodné řešit orientaci objektu a obytných místností 
vůči světovým stranám.  
 
 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. 
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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: 
 
Výkres zcela chybí. 
 
Situační výkres - Koordinační situační výkres:  
 
Chybí zakreslení vzdálenosti přípojek, napojení, délky vedení, 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: 
 
Chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, špatné značení místností, rozměr WC zvětšit kvůli 
povrchovým úpravám, v legendě hmot není uvedeno na jakou maltu se zdí. Okapový chodník není 
ve spádu, v objektu S02 není zakreslena digestoř a tudíž ani odvod páry a nežádoucího zápachu. 
V poznámce chybí značka zábradlí, chybí světlá výška místností, šířka okapového chodníku není 
okótována, u překladů ve vnitřních nosných zdech a příčkách je spodní hrana ve výšce 2020 a horní 
2250, neodpovídá to rozměrům překladů. Horší přehlednost kótování.  
 
Půdorys 2NP: 
 
Chybí čísla schodišťových stupňů, značení místností není dle normy, chybí světlé výšky místností. 
Nejsou zakresleny baterie u umyvadel, v legendě hmot není napsáno na co se zdí.  
 
Půdorys střechy: 
 
Chybí zakreslení zavětrování, jak bude zajištěno větrání, není to poznat. 
Není zde uvedena skladba střešních konstrukcí. U střechy, kde jsou vazníky, je napsáno, že spád tvoří 
spádové klíny z EPS, tento druh stropu není příliš vhodný pod ploché střechy. 
 
Pohledy na objekt: 
 
Chybí popis D13 a K5 
 
Řezy: 
 
Nedostatečně specifikovány materiály ve skladbách (způsob jejich kotvení, u HI uvést faktor 
difuzního odporu např. …). 
Skladba S4 nevhodně zvolena z hlediska difůze vodních par. Součinitel dif. odporu by se měl směrem 
k exteriéru výrazněji snižovat. Lépe je volit jako parozábranu asfaltový pás s hliníkovou vložkou. 
Skladba S6 – Ker. dlažba se pokládá do samonivelační stěrky? Proč má tl. 20 mm? 
Skladba S3 – Dřevěná podlaha se pokládá do samonivelační stěrky? 
skladba S1 – Nechybí tam stěrka? Lepidlo? Kotvy? Výztužná tkanina? 
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Výkres základy: 
 
Chybí základy pod příčkami. Vápenopískové tvárnice mají větší hmotnost než dutinové a tudíž 
vytvářejí i větší zatížení. Chybí okótovat vzdálenosti prostupů základy, tloušťky tepelných izolací 
neodpovídají zakreslení v řezu. Nesedí ani s tloušťkou izolací v půdorysu 1NP. V legendě chybí slova 
v poznámkách, věty pak nedávají smysl.  
 
Výkresy detaily: 
 
Tyto výkresy bych nazval spíše schématy než detaily, chybí zde výškové kóty. Detail B ve skladbě 
podlahy je jemný křemičitý písek? Štuková omítka u soklu má 10 mm, nakresleno je ovšem 5 mm. 
Chybí vykreslení klempířských prvků zvlášť mimo detail, nejsou zakresleny jednotlivé cihly a ložné 
spáry. V některých případech jsou skladby psány opačně, je to nelogické. Keramická dlažba se lepí 
do HI stěrky? Na stěně není vůbec napsáno, že by se měla do něčeho lepit. U detailu D bude atika 
promrzat. Jednou máte obvodové zdivo 8DF-D, jinde zase 8DF-LD . Chybí detailní popis a rozvedení, 
o jaké materiály a s jakými vlastnostmi se jedná. V detailech jsou zobrazeny konstrukce, které vůbec 
nejsou popsány. 
 
Otázky oponenta:  
 

1) Z jakého důvodu používáte pro založení beton C20/25? 
2) Zateplení polystyrenem EPS 70 S?? Není lepší použít 70 F? 
3) Z jakého důvodů zakládáte na štěrkovém loži? 
4) Jaká je nezámrzná hloubka u jílovitých zemin? V legendě je zemina uvedena jako 

jílovitá. 
5) Vyjde podchodná výška u schodiště? 
6) Na jakou výztuž bude navázáno schodiště? 
7) Jak je uchyceno oplechování atiky? 
8) Jakým způsobem je provedeno propojení a napojení hydroizolace v detailu B, výkres. č. 

10? Z detailu to není zřejmé. 
9) Detail C výkr. č. 11. Z jakého důvodu používáte ve skladbě střechy polystyren a pak 

spádové klíny řešíte materiálem z minerálních vláken? V detailu C jste značně snížila 
tloušťku tepelné izolace, nebude to dělat v konstrukci problém? 

10) Je vhodné a ekonomické uložení stropu nad místností 104 tak, jak jste jej realizovala? 

 
Bakalářská práce je zpracována na uspokojivé 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: D/2,5    

 
 
 

V Brně dne  4.6.2015         
Podpis 

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

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 


