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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Aleš Kolísek 

Oponent práce: Ing. Marek Kervitcer 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší návrh bytového domu ve Velké Bíteši. Předmětné parcely jsou v mírném 

sklonu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, celopodsklepený. Rodinný dům je navržen pro čtyř 

člennou rodinu. V bytovém domě je navrženo 9 bytových jednotek. Obvodové svislé zdivo 

nadzemních podlaží je z keramických tvárnic doplněné kontaktním zateplovacím systémem 

podle zásad ETICS. V suterénu jsou obvodové svislé konstrukce navrženy z betonových tvarovek 

ztraceného bednění opatřeny tepelnou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako 

stropy skládané s nadbetonávkou. Zastřešení bytového domu je plochou jednoplášťovou 

střechou. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Složka č. 2 – Situační výkresy, č. výkresu C.2 (Situace-koordinační) 

V situačním výkrese není definovaná plocha pro nakládání s odpady (případně pro třídění 

odpadu) např. vyznačením zpevněné plochy, nebo popisem navrhnutého řešení. Navrhněte 

vhodné řešení. 

 

Složka č. 3 – Architektonicko-stavební řešení, č. výkresu D1.1.05 (Svislý řez A-A´) 

Není řešeno spádování jednotlivých balkonů. Uveďte příklad navržení spádu. 

 

V projektu je uveden sklon oplechování atik 5 %. Pro návrh sklonu pro oplechování jsou 

k dispozici dva zdroje. Uveďte jaké hodnoty sklonu předepisují. 
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Složka č. 3 – Architektonicko-stavební řešení, č. výkresu D1.1.10 (Pohled západní) 

Uveďte jakou čarou se zakresluje naznačení skryté hrany svislých a vodorovných nosných 

konstrukcí v pohledech. Ve výkrese je zakresleno plnou čarou. 

 

Složka č. 4 – Stavebně konstrukční řešení, č. výkresu D1.2.06 (Výkres ploché střechy) 

V půdoryse chybí uvedení sklonu oplechování atik. 

 

Zdůvodněte zakreslení styku jednotlivých střešních rovin ploché střechy velmi tlustou čarou. 

 

Jak je řešeno vytažení hydroizolační vrstvy na atikách ve svislém směru? Z řezů není jasné. 

Závěr: 

Hodnocená dokumentace odpovídá zadáním a rozsahem požadavkům pro bakalářskou práci. 

Textová i výkresová část práce je zpracována na dobré grafické úrovni. Navržené stavební 

a konstrukční řešení je vhodné pro daný objekt. Předloženou práci tímto doporučuji 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5 

Datum: 30. 5. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


