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Pro BSP APS 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Viladům na Roubalové v Brně 

Autor práce: Bc. Jan Šefl 

Oponent práce: Ing. arch. Michal Bělovský 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší celkový návrh Viladomu na ulici Roubalova v Brně. Návrh začal 

architektonickou studií a následně přes konstrukční studii, dokumentaci pro provedení stavby 

se dostává až ke zpracování architektonického detailu. Objekt je navržen s jedním podzemním 

podlažím, kde je situováno technické zázemí, parkování a skladovací prostory, a čtyřmi 

nadzemními podlažími, v nichž jsou situovány mezonetové bytové jednotky. Objekt je založen 

na základové desce, která vynáší nosný stěnový systém z vápenopískových tvárnic. Stropní 

konstrukce jsou řešeny pomocí ŽB monolitických desek. Jako architektonický detail si autor 

zvolil konstrukci a zábradlí balkonu. 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

- Při zpracování textové části VŠKP student prokazuje průměrnou úroveň odborných znalostí. 

Texty jsou v některých bodech neúplné, v některých dokonce obsahují chybné informace, které 

neodpovídají nadpisu daného odstavce. 

- V rámci VŠKP je požadována určitá úroveň jazykového projevu, avšak student má v tomto 

ohledu jisté rezervy. Textová dokumentace obsahuje velké množství překlepů a pravopisných 

chyb. 

- Několik výkresů je nazváno jako „Výpočet schodiště mezi 1.PP a 1.NP“, bohužel toto označení 

neodpovídá skutečné náplni daného výkresu. 
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- Výkres č. C-03 Celkový koordinační situační výkres svou podrobností neodpovídá podrobnosti 

dokumentace pro provádění stavby. Úroveň stávajícího a upraveného terénu v rozích objektu 

schází, stejně tak jako vytyčení objektu. Pojmenování přípojek inženýrských sítí souhrnným 

názvem „Přípojky“ je nedostatečné. Schází specifikace a charakteristiky jednotlivých přípojek 

inženýrských sítí, tj. délka, dimenze a materiál. Stejné nedostatky doprovází i revizní a 

vodoměrnou šachtu, kterými jsou tyto inženýrské sítě osazeny. Celkově se výkres téměř neliší 

od výkresu B-01 Celkový koordinační situační výkres, který je ovšem určen pro jiný stupeň PD. 

- Legendy místností, výpis překladů, legenda materiálů a výpis prvků jsou napsány velmi stroze 

vzhledem k tomu, že se jedná o dokumentaci pro provedení. Výpis prvků se dokonce odkazuje 

na dokumenty, které nejsou součástí práce. 

- Vzhledem k přítomnosti nestandardních úhlů při řešení půdorysu objektu a následně dispozic 

jednotlivých podlaží, schází ve výkresech půdorysů (C-05, C-06 a C-07) dostatek údajů a kót, aby 

vše mohlo být realizováno dle představ autora. 

- Ve výkresech řezů objektem schází úroveň původního terénu, označení prvků (např. 

zábradlí,…) a popis jednotlivých podlaží u výškových kót. 

Doplňující otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1) Jaké jsou veškeré dotčený orgány, které mohou být účastníky stavebního řízení? 

2) Ve výkrese C-07 4.NP je navržen dešťový svod, který je dle popisu sveden do drenážní 

vrstvy na terase. Ve výkresu C-06 1.NP tento dešťový svod už schází. Vzhledem k absenci 

půdorysů zbývajících podlaží není dostatečně zřejmé řešení odvodu dešťových vod tímto 

svodem. Jaká bude poloha dešťového svodu v rámci všech podlaží a kam přesně bude 

dešťová voda svedena? 

3) Uspořádání kuchyňského prostoru není zřejmé z architektonické studie ani výkresové 

dokumentace. Jak by měl být správně ergonomicky uspořádaný kuchyňský pracovní 

prostor? 

4) Jak se čísluji místnosti ve výkresu půdorysu podzemního podlaží? 

5) Definujte rozdíl mezi nadstandardním řešením obytného prostoru a plýtváním metry 

čtverečními bez konkrétních účelů? Jedná se například o vztah velikosti místností č. 401 

Obývací prostor (60 m2) a č. 402 WC předsíňka (0,9 m2)? 
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Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována věcně správně a rozsahem zpracování odpovídá zadání 

bakalářské práce. Autor, vzhledem k již dosaženému vzdělání v oboru pozemních staveb, 

prokazuje spíše průměrné znalosti v oblasti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Co se 

týče projektové dokumentace, autor ne úplně přesvědčivě dokázal zpracovat různé stupně 

dokumentace. Mezi složkou B „Konstrukční studie“ a složkou C „Dokumentace pro provedení 

stavby“ jsou nedostatečné rozdíly. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 

s doplňujícími dotazy.  

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


