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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce:  Radek Jachan 

Oponent práce: Ing. Jindřich Galata 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu 

v obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí domu a 

garáže, další parkovací stání jsou zajištěna na pozemku. Patra 2.NP, 3.NP, 4.NP slouží pro 

bydlení a celkem se zde nachází 6 bytových jednotek, každá o velikosti 4+kk.  

 Bytový dům je zděný opatřený kontaktním zateplovacím systémem, 1.NP ze ztraceného 

bednění BEST vylitého betonem a vyvázaného armaturou a 2.NP až 4.NP z pórobetonových 

tvránic YTONG. Stropní konstrukce je železobetonová monolitická. Součástí projektové 

dokumentace je také základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

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: 

Připomínky: 

- Vodoměrná šachta se umisťuje max. 2m za hranici pozemku. 

- Parkovací plochy jsou zbytečně plošně velmi rozsáhlé. Zmenšením ploch by se dalo 

dosáhnout např. umístění dětského hřiště, popř. altánu pro posezení. 

Dotazy: 

Výkres C.02 

- Jak budou odvodněny zpevněné plochy? Kam by se odvodnění napojilo? 
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Výkres D.1.1.01 

- Jak bude upravena plocha před vstupem do objektu dle vyhl. č. 398/2009 Sb.? 

- Jak se zakreslují otevřená sekční vrata v otevřené poloze?  

Výkres D.1.1.07 

- Je vhodné používat stejnou omítku po celé výšce objektu? Je navržená omítka vhodná 

k umístění do soklové části a je odolná např. odstřikující vodě? 

Výkres D.1.2.01 

- Jak se značí prostupy v základech pro inženýrské sítě? 

Výkres DET_04 

- Jak lépe vyřešit podklad pod venkovní parapet namísto PU tmele? 

Výkres D.1.3.04 

- Stačí v bytech použití pouze jednoho zařízení autonomní detekce a signalizace? Jaké jsou 

plošné limity pro umístění jednoho zařízení? Vyhl. č. 23/2008 Sb. 

Závěr: 

Bakalářská práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které 

jsou na ni kladeny. 

Jednotlivé výkresy jsou přehledně řazeny a jejich grafické zpracování je na velmi dobré 

úrovni. V práci se vyskytují některé chyby v technickém řešení a některých detailech. 

Závěrem bych shrnul, že student vypracoval svůj bakalářský projekt na velmi dobré 

úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1.5 

Datum:  15. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


