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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rezidence Lazce 

Autor práce: Patrik Ambrozek 

Oponent práce: Ing. Daniel Různar 

Popis práce: 

Student zpracoval bakalářskou práci na téma rezidenčního domu v Lazce. Na toto téma zpracoval 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Novostavba bytového domu se nachází na okraji 

města Olomouc v městské části Lazce, kde je v blízkosti CHKO a zároveň se objekt nachází 

v záplavovém území u řeky Moravy. Objekt je navržen jako samostatně stojící se čtyřmi 

nadzemními podlažími. V bytovém domě se nachází 9 bytových jednotek s terasou a sklepními 

kójemi. Objekt je založen na betonových základových pasech, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny 

z cihelných bloků a vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické, zastřešení je 

jednoplášťovou střechou s extenzivní vegetací. Obvodový plášť je navíc doplněn o provětrávanou 

fasádu, která je tvořená z lícového zdiva. Bytový dům je navržen jako budova s téměř nulovou 

spotřebou energie. Předložená dokumentace splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

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: 

1) Nesouhlasí počet parkovacích míst, které jsou uvedeny v technické zprávě a koordinační 

situaci.  

2) Čím musí být vybavena akumulační a vsaková nádrž, když se objekt nachází v záplavovém 

území?  

3) Provětrávaná fasáda 

a) Ve výkresech chybí informace, po jakých vzdálenostech bude fasáda kotvena  

b) Ve výkrese chybí informace o dilatacích  

c) Byly ve výpočtu prostupu tepla uvažovány kotvy?  
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d) Proč Jste zvolil založení provětrávané vrstvy na systémových lištách? Jaké můžou být 

jiné možnosti založení?  

4) Jak budou vedeny inženýrské sítě a trubky podlahového topení v 1.NP do Technické 

místnosti? Proč je Technická místnost 113 daleko od instalačních šachet.  

5) Chybná délka bezbariérové rampy u vstupu. Chybí zábradlí u rampy.  

6) Kde bude vedeno odvětrání digestoře?  

7) Instalační předstěny nejsou odsazeny od nosných konstrukcí. Bylo by obtížné vést instalace 

mezi CW profily.  

8) Je pod stropní konstrukcí dostatek místa pro zdvihací mechanismus výtahu, tak aby výtah 

přijel do 4.NP?  

9) Orientační propočet stavby – bylo by vhodné uvést ceny dle cenových ukazatelů pro rok 

2020 i pro inženýrské sítě. 2000kč je málo a navíc každá přípojka má jinou cenu.  

Závěr: 

Novostavba bytového domu je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech 

předložených výkresů jsou dodrženy zásady zakreslování stavebních konstrukcí. Student si dobře 

poradil se stavbou umístěnou v záplavovém území a také si obstojně poradil se systémem 

provětrávané fasády, na kterou student mimo jiné zpracoval seminární práci. Celkově student 

prokázal výborné znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru na úrovni bakalářského stupně 

studia. Práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 6.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


