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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dům Zlín 

Autor práce:  Adam Gavlík  
Oponent práce: Ing. Ondřej Nespěšný  

Popis práce: 

Autor práce Adam Gavlík navrhl projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby bytového 
domu ve Zlíně. Bytový dům je navržen jako samostatně stojící v zastavitelném území Boněcký rybník, Příluky 
i Zlína. Objekt je navržen s čtyřmi nadzemními podlažími pro 15 bytových jednotek a jedním podzemním 
podlažím pro technické a zázemí a sklepní kóje. Nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako monolitické 
z železobetonu. Obálka budovy je s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

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: 

Ve výkrese C.2 – Koordinační situační výkres nejsou zakreslena ani jinak popsána ochranná pásma 
inženýrských sítí. Jaká jsou ochranná pásma u sítí, které se vyskytují na výkrese? 
 
V návrhu uvažujete se vsakovací jímkou, jaké musíme znát parametry pro návrh tohoto zařízení? 
 
Jakým způsobem byla stanovena velikost a počet parkovacích stání (SO 02)? 
 
V práci jste použil konstrukce, které označujete jako „vodostavební železobetonová stěna“ a 
„železobetonová základová deska“. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto konstrukcí? 
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Ve skladbě jednoplášťové ploché střechy je navržena tepelně izolační vrstva z desek PIR. Jaké jsou jejich 
výhody a nevýhody, jaký materiál by mohl být ve skladbě jako alternativa? 
 
V půdorysech 1NP – 4NP jsou navrženy instalační šachty. U některých z nich nejsou navržena revizní dvířka. 
K čemu budou instalační šachty s ohledem na jejich velikost využívány? 
 
Vysvětlete, jakým způsobem bude proveden detail atiky. 
 

Závěr: 

Bakalářská práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které jsou na 
bakalářské práce kladeny. Drobné nedostatky a opomenutí v projektu nejsou závažného charakteru.  

Student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků kladených na bakalářské práce. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  12. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


