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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce:  Markéta Kozumplíková 

Oponent práce: Ing. Michal Novák 

Popis práce: 

Předkládaná bakalářská práce je zpracována jako vybraná část prováděcí projektová dokumentace 

bytového domu. V bytovém domě jsou umístěny celkem čtyři bytové jednotky ve dvou nadzemních 

podlažích. Objekt je řešen jako nepodsklepený s jednoplášťovou plochou střechou řešenou pomocí 

spádových klínů. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm, cihelné 

bloky obvodového zdiva jsou vyplněny minerální izolací, což nahrazuje kontaktní zateplení. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky opatřeny 

sádrokartonovým podhledem. První nadzemní podlaží se skládá ze dvou bytů 2+KK, technické 

místnosti, sklepních kójí a prostoru pro shromažďování vlastníků a nájemníků. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nachází dva byty s dispozičním řešením 3+1 a 4+1. Ve venkovním prostoru 

před objektem je umístěno parkoviště s deseti parkovacími místy pro osobní automobily, z nichž 

jedno je rozšířeno pro invalidy. Zbývající část pozemku tvoří okrasná zahrada.  

Práce je v předepsaném rozsahu a odpovídá zadání a cílům bakalářské práce. Formálně je práce 

přehledná a s minimem překlepů. Výkresová část dokumentace je graficky kvalitně zpracovaná, 

přehledná a srozumitelná. 

Použitými zdroji jsou vyhlášky, nařízení vlády, zákony, ČSN, webové stránky a z literatury tři 

vysokoškolské učebnice. 

Koordinační situace je velmi přehledná a detailní. Oceňuji vymezení prostoru pro nádoby na 

komunální odpad a zakreslení rozhledového trojúhelníku. 

Ve sklopených řezech základových pasů jsou naznačeny šikmé úrovně základové spáry, to ale 

neodpovídá zakreslení v půdorysu základů. Dále jsou ve výkresu základů naznačeny dvě řezové 

roviny B-B´. 

V půdoryse 1NP (i 2NP) je řezová rovina schodiště zakreslena až v posledních dvou stupních 

výstupního ramene schodiště. Nejsou vyřešeny instalační šachty pro kuchyně 2NP. V pohledech jsou 

uvedeny lokální palubkové fasádní obklady, které nejsou z půdorysů zřejmé. V řezu (a skladbách) 

jsou uvedeny sádrokartonové zavěšené podhledy, které nejsou zobrazeny v půdorysech. 

V detailu základového pasu je uvedena drenážní trubka bez podbetonování. Ve skladbě střechy 

uvedené v detailu atiky je opomenuta separační vrstva mezi střešním polystyrénem a fóliovou 

hydroizolací. V tomtéž detailu není řešena svislá tepelná izolace atiky. V detailu ukončení střechy není 

vyřešené kotvení okapnice. V detailu výlezu na střechu je zcela ignorován tepelný most v místě 

osazení dveří. 

V tabulce oken je u hliníkových oken uvedena nedosažitelná hodnota Uw = 0,72 W/(m2.K), v tabulce 

dveří není požadovaná hodnota pro vstupní dveře Ud uvedena. 
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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: 

Vysvětlete význam retenční nádrže na splaškové kanaqlizaci. 

Odhadněte potřebnou velikost akumulační nádrže a vsakovacího objektu, diskutujte vhodnost 

polohy těchto podzemních objektů. 

Uveďte řešení kotvení dřevěného fasádního obkladu. 

Vysvětlete pracovní postup provedení kruhového lokálního snížení tepelné izolace u střešních vpustí. 

Závěr: 

Předkládaná bakalářská práce splňuje kladené požadavky a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  16. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


