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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům v Havlíčkově Brodě 

Autor práce: Řezníček Bohuslav 
Oponent práce: Ing. et Ing. Jakub Dohnal 

Popis práce: 

Práce se zabývá návrhem projektové dokumentace na úrovni provádění stavby pro bytový dům 
v Havlíčkově Brodě. Navržený bytový dům je podsklepen, má tři nadzemní podlaží a plochou 
střechu. Byty jsou dispozičně podobné a druhé a třetí nadzemní podlaží jsou totožné. 

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: 

Práce obsahuje velké množství překlepů, grafických nepřesností. Dle mého názoru se nejedná o 
chyby z nedbalosti, ale o chyby způsobené nevhodným přístupem k této práci. 
Níže uvádím vybrané chyby a nepřesnosti: 

- Překlepy a chyby jako např. DRÁŤĚNÝ, kóty jsou přes šrafy a jsou nepřehledné. Napojení zdí 
je velmi tlustou čarou a ne správně jen tlustou. Označení řezu má být velmi tlustou.  

- Vše by se dalo více prokótovat. Výpisy skladeb na řezech jsou vkládány jako obrázky a každý 
má jinou velikost a zarovnání. Nějaké detaily by šly umístit na poloviční výkresy např. detail 
atiky. 

- V koordinační situaci – proč je odvodnění parkoviště vedeno přes objekt? Označení v legendě 
sítí jako „napětí“ je nedostatečné. Rozhledový trojúhelník bych doporučil vyznačit jinou 
šrafou než jsou zpevněné plochy. Doporučil bych barevné řešení. Chybí okótování k 
sousedním objektům. 
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- Půdorys 1PP – do úklidové místnosti bych spíše viděl výlevku než sprchu bez obkladu, i když 
v legendě je uvedená výlevka o rozměrech 700x700 mm. Dále bych dodal umyvadlo na umytí 
rukou. 

- Půdorys 1NP - ve schodišti by měly být vidět hrany pod rovinou řezu, tedy schodiště do 1PP. 
Předpokládám, že vstup do výtahu také není osazen prahem. 

- Výkresy stropních konstrukcí - některé prostupy nejsou okótovány na obě strany. Postrádám 
vždy jeden řez schodištěm. 

- Výkres střechy – chybí dilatace v ploše. Bloky téměř 11*6,2 m určitě někde prasknou. Není 
označeno kudy jsou řezy vedeny. Nejsou popsány výšky u atiky, na atice, … 

- Detail atiky – není uveden spád ani na atice ani na střeše, chybí kóty, chybí výškové kóty. 
Popisy jsou neurčité např: DŘEVĚNÝ KONICKÝ HRANOLEK VYPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ Není 
uvedeno jakou izolací apod. Oplechování atiky je nedostatečně popsáno, chybí označení 
klemp. prvků, kde by bylo uvedené např. barevné řešení. 

- Detail madla nepovažuji za detail a je označený jen bublinami s čísly. 
- Detail okna – je v měřítku 1:10. Chybí pásky v připojovací spáře. Venkovní parapet nemá spád 

a je dotažen příliš vysoko. Vnitřní parapet sklon má, ale rozumím proč. Nejsou pospány 
materiály. Není okapnice nad oknem apod. 

- Detail soklu – ve skladbě máte tvárnice lepené pomocí pěny tedy přesné zdění a tvárnice 
v detailu máte okótovány jako 238 mm vysoké, což neodpovídá. Není zakresleno kotvení 
zakládací lišty, ukončovací lišty. 

- Detail střešní vpusti – není kotvený nástavec vpusti, chybí kóty i výškové, není řešeno 
napojení pod stropem. Jedná se o typový detail výrobce, který není ani upravený. Kombinují 
se zde popisky a bubliny. 

- Detail základu pod schodiště – opět popisek žb, ale základ je provedený pouze do rýhy. 
Dále mám k práci několik otázek: 
1) Kolik by mělo být podle 499/2006 vypracováno situací a jaké? 
2) Proč dešťové vody jen akumulujete a následně pouštíte do dešťové kanalizace? Nenapadá 

Vás rozumnější řešení, jak nakládat s dešťovými vodami? 
3) Proč jste zvolil takový počet SO, a proč je jeden např. SO18 - bod nivelační sítě? 
4) Uvažoval jste, jak budou napojeny zařizovací předměty na kanalizaci např. P2.10 nebo P2.16? 
5) Jak máte upraveny stropy proti prorýsování spár mezi panely SPIROLL? 
6) Řez B-B podle šrafy jsou základy ze ŽB. Co musíte splnit, abyste zajistil krytí výztuže? 
7) Jak se správně řeší ukončení podlahy v posledním patře např. řez B-B? 
8) Proč jste u atiky použil atikový klín z EPS? 
9) Jaký je rozdíl a kde se používá teleskopická hmoždinka a talířová hmoždinka? 
10) Proč v detailu u soklu perforujete HI „teleskopickou“ hmoždinkou? 

Závěr: 

Práci i přes její nedostatky doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

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


