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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dům v Uherském Hradišti 

Autor práce:  Martin Svízela 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 03. 06. 2020 s názvem „Bytový dům v Uherském Hradišti“, kterou vypracoval pan Martin 
Svízela v akademickém roce 2019/2020. 
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním a dispozičním řešením novostavby bytového domu v 
Uherském Hradišti. Jedná se o podsklepený objekt s třemi nadzemními podlažími. V 
nadzemních podlažích se nachází 10 bytů, v podzemním podlaží jsou společné prostory 
domovního vybavení a sklepní koje pro jednotlivé byty. Budova je založena na základových 
pasech z prostého betonu. Svislý konstrukční systém je v nadzemní části tvořen keramickými 
tvárnicemi a v podzemní části ztraceným bedněním BEST, vodorovné konstrukce jsou 
provedeny z keramobetonu. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá střecha. Pozemek, 
na kterém je plánovaná výstavba, je po celé ploše travnatý. Projektovaná ubytovací kapacita je 
pro 24 osob. K objektu přiléhá parkovací plocha o 17 parkovacích míst, z toho 1 je pro osoby s 
omezenou schopností pohybu. 

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 
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současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. Výkresová dokumentace je přehledná a 
čitelná. 
Body 1 až 5 hodnotím jako výborné. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s výborným přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jak bude likvidována zachycená dešťová voda ze zpevněných ploch parkoviště? Co je 
odlučovač ropných látek a kde je dle dokumentace umístěn? C.2 Koordinační situace 
2) Zdůvodněte použití samostatného výlezu na plochou střechu umístěném v exteriéru. Proč 
nebyla zvolena varianta servisního výlezu přes poslední NP? D.1.1.5 Plochá střecha 
3) Popište provedení drenáže základových konstrukcí v okolí objektu a jaké části budou její 
součástí? Jak bude voda odváděna a kam? D.1.1.6 – D.1.1.7 – Řez A-A´ + Řez B-B´ 
4) Instalační rozvody jsou vedeny v šachtách, které nejsou dle PBŘ samostatnými požárními 
úseky. Co musí rozvody v těchto případech splňovat a jak bude řešen prostup rozvodů stropní 
konstrukcí z hlediska PBŘ? D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
5) Ve výpočtech stavební fyziky se objevuje korekce součinitele prostupu tepla ΔU. Jak byla 
stanovena její hodnota a co zohledňuje? Stavební fyzika – E.1 Výpočtová část 
6) Na ploché střeše je použita skladba s kombinovaným pořadím vrstev, tzv. DUO střecha. 
Uveďte výhody a nevýhody tohoto typu skladby. Z jakého důvodu byla navržena? D.1.1.5 Plochá 
střecha + D.1.1.20 Výpis skladeb konstrukcí 
 

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. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 10. června 2020 Podpis oponenta práce………………………………… 


