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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dům v Ledči nad Sázavou 

Autor práce:  Tomáš Nevím 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 04. 06. 2020 s názvem „Bytový dům v Ledči nad Sázavou“, kterou vypracoval pan Tomáš 
Nevím v akademickém roce 2019/2020.  
Cílem předložené bakalářské práce je novostavba bytového domu v městě Ledeč nad Sázavou. 
Objekt je koncipován jako samostatně stojící čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Konstrukčně 
je objekt navržen z příčného nosného systému z keramických bloků, který je následně zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení objektu je řešeno nepochozí jednoplášťovou 
plochou střechou s atikou z hydroizolační střešní fólie TPO. Založení objektu bude na 
základových pasech. Dům je umístěn v nezastavěném, mírně svažitém pozemku. Na pozemku 
bude zřízeno nekryté parkovací stání s kapacitou 14 stání pro osobní automobily a dětské 
hřiště. Během návrhu byly kladeny požadavky na zvýšený komfort při užívání s téměř nulovou 
spotřebou energie. 

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: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí s drobnými chybami vzniklými z nepozornosti, nebo opomenutím. 
Textová část a výkresová dokumentace projektu je zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. Výkresová dokumentace je přehledná a 
čitelná. 
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Body 1 až 5 hodnotím jako výborné. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s výborným přehledem v nadstandardním provedení zejména v oblasti akustiky a stavební 
fyziky. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Zdůvodněte použití cihelných akustických bloků AKU Z jako obvodového zdiva. Proč je použit 
tento materiál a současně je navržena protihluková stěna při východní straně objektu? Jaké 
opatření je dle Vás vhodnější a proč? D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
2) Jakým způsobem byl stanoven počet parkovacích míst objektu? C.2 Koordinační situační 
výkres 
3) Zdůvodněte částečné zateplení stěn garáží. Jaké teploty jsou v jednotlivých sousedících 
místnostech a na jaký součinitel prostupu tepla je konstrukce posouzena? Byla zohledněna 
změna okrajové podmínky vyplývající z nižších teplot? D.1.1.01 Půdorys 1.NP 
4) Jak bude řešeno odvodnění garážových stání? Jaké jsou možnosti? D.1.1.01 Půdorys 1.NP 
5) Na detailu E popište provedení zpětného spoje. Jsou všechny pásy vhodně ukončeny? 
D.1.2.12 Detail E – sokl 
6) Jak proběhla kategorizace objektu dle PBŘ, konkrétně ČSN 73 0833 a do které kategorie a dle 
jakých parametrů byl objekt zařazen? D.1.3.01 Technická zpráva požární ochrany 
7) Jakým způsobem bude nakládáno s dešťovými vodami po jejich zachycení? Jak je koncipována 
jejich případná likvidace? C.2 Koordinační situační výkres 
8) Vzhledem k velikosti a složitosti stropních konstrukcí s ohledem na snížení vložek u příček, 
schodišť a převislých konstrukcí se nabízí řešení železobetonovou monolitickou konstrukcí. 
Uveďte výhody a nevýhody Vámi navržených polomontovaných stropních konstrukcí. 
D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu 
nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota bakalářské práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto 
práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal výborné znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Doporučuji SZZ komisi navrhnout studenta a jeho práci na ocenění:  
Pochvala děkana za vzorně vypracovanou bakalářskou práci. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 8. června 2020 Podpis oponenta práce………………………………… 


