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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dům 

Autor práce:  Matěj Motl  
Oponent práce: Ing. Ondřej Nespěšný  
 
Popis práce:  
 Bakalářská práce řeší návrh projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu 
situovaného v katastrálním území Horní Čermná. Jedná se o samostatně̌ stojící ́bytový ́dům obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 24,2 x 12,7 m umístěném na rovinatém terénu. Bytový dům je navržen jako 
bezbariérový, celkem s 12 byty. Navrhovaný konstrukční systém je stěnový, zděný. Stropní konstrukce je 
skládaná z kerambetonových nosníků s keramickými vložkami. Obvodové suterénní stěny jsou navrženy 
z železobetonu. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu.  

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? 
 
Jak bude odvodněno parkoviště, jakým způsobem byl navržen počet stání?  
 
Která vyhláška specifikuje rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby? Co musí být podle této 
vyhlášky zakresleno na koordinačním situačním výkrese? 
 
V návrhu uvažujete se vsakovacími plochami. Na základě, jakých veličin je stanovena velikost těchto ploch?  
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V detailu atiky jsou zakresleny přesahy hydroizolační vrstvy, ale nejsou zakótovány. Jaké musí být minimální 
přesahy v případě použití hydroizolační vrstvy z m-PVC nebo asfaltových pásů? Z jakého důvodu byla 
v napojení atiky na vodorovnou konstrukci navržena kombinace „atikového izolačního klínu“ a „lišty 
z poplastovaného plechu“? 
 
Na výkrese D.1.2.7 Plochá střecha je zakreslen „atikový chrlič“, je toto označení správné? V jaké výšce má být 
umístěn pojistný přepad? Jak bude navržena jeho dimenze? 

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………………………………… 


