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Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Novostavba rodinného 
domu v Oslavici“, kterou vypracovala studentka Iveta Pospíšilová v akademickém roce 
2015/2016. Předmětem práce je návrh novostavby rodinného domu v Oslavici a zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen jako samostatně stojící 

jednogenerační objekt určený pro čtyř až pětičlennou rodinu. Je umístěný ve svažitém terénu a je 

navržen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Rozsahem i formálními 
náležitostmi je práce v souladu se zadáním. 

Připomínky oponenta 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Většina připomínek se týká pouze 
drobných chyb nebo mají vybízet k diskuzi.  

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
- Jak bude provedeno napojení splaškové kanalizace na veřejnou splaškovou kanalizaci 

s ohledem na svažitost pozemku? 
 

D.1.1.04 ŘEZ A-A´ 
- Pojmenujte spoj hydroizolace ve styku podlahy v 1S a suterénní stěny a popište 

technologický postup provádění spoje. Bude navržený výkop dostatečný? 
 

D.1.1.06 ŘEZ C-C´ 
- Odůvodněte použití a umístění drenáže za opěrnou zdí. Objekt se nachází na pozemku 

s propustnou zeminou, bylo tedy její použití nutné? Případně proč nebyla použita jinde? 
 

D.1.1.15 DETAIL D - ATIKA 
- Bylo by dobré zvážit opatření koruny atiky věncem, do kterého by se kotvilo zábradlí a 

krycí OSB deska s oplechováním. 
- Skladba P17 - Spodní vrstva asfaltového souvrství by měla být kotvená a na ní celoplošně 

natavená pouze vrchní vrstva (zřejmě chyba kopírováním) 
- Povrchová úprava asfaltového pásu s hrubým břidličným posypem (DEKOR) by měla být 

použita pro horní pás, zatímco pás s jemným posypem (MINERAL) by měl být použit jako 
spodní. 
 

 

 

 



 

 

Hodnocení bakalářské práce: 

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 
tuto práci kladeny, obsahuje výše uvedené nedostatky, které ale nejsou závažného charakteru. 

Autorka práce prokázala výborné znalosti v oboru pozemního stavitelství. Práce je rovněž 
na výborné grafické úrovni. 
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