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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: BYTOVÝ DŮM 

Autor práce: Zdeněk Bílek 
Oponent práce: Ing. Ondřej Nespěšný 

Popis práce: 

Bakalářská svým rozsahem řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového 
domu ve Vyškově. Součástí práce je posouzení požární bezpečnosti, tepelné techniky, akustiky, 
denního osvětlení a proslunění. Objekt je navržen jako samostatně stojící s čtyřmi nadzemními 
podlažími a jedním podzemním podlažím. V rámci práce byla vyřešena dispozice budovy včetně 
návrhu nosného systému.  

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: 

D.1.2.1 Základy 
- Jakým způsobem jste postupoval při návrhu základových konstrukcí? Jakým způsobem 

ovlivní hodnota výpočtové únosnosti šířku základových pásů? 
D.1.1.2 Půdorys 1.NP 

- Za hlavním vstupem do objektu (dveře 900 mm) je neoznačený prostor, pravděpodobně 
s čistící zónou. Na tento prostor navazuje místnost 101 – Zádveří, do kterého vedou 
dveře o šířce 800 mm. Z jakého důvodu je prostor pro průchod zmenšený o 100 mm? 

- Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., musí mít vstupní dveře do bytů šířku minimálně 800 mm. 
Tento požadavek je splněn, z jakého důvodu jste navrhnul všechny dveře na minimální 
rozměr? 

- Na západní straně je navržen okapový chodník, na severní nikoliv. K čemu okapový 
chodník slouží, proč není navržen po celém obvodu? 
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C.3. Koordinační situační výkres 
- V technické zprávě autor uvádí, že je původní zemina propustná. Z jakého důvodu zde 

nebyl navržen vsakovací objekt na dešťové vody? 
- Jaká jsou ochranná pásma vyskytujících se inženýrských sítí? Co mají situační výkresy 

podle platné vyhlášky obsahovat? 
D.1.2.9 Detail B 

- Jaký je rozdíl mezí vtokem a vpustí? 
- Jaká je minimální, resp. minimální doporučená vzdálenost překrytí spojů asfaltových 

pásů? 
D.1.2.12 Detail E 

- Objasněte komisi postup montáže výplně otvoru u vstupu na terasu. Jakým způsobem 
je zajištěna vzduchotěsnost při napojení na nadpraží, ostění a parapet? 

D.1.2.10 Detail C 
- Ve skladbě S8 na terénu uvažujete s kročejovou izolací 2 x 30 mm, má zde svoje 

opodstatnění? Vyhoví skladba tepelně technickým požadavkům? 
 

• V technické zprávě uvádíte, že objekt bude větrán přirozeně „dveřními a větracími 
otvory“ dále, že „odvětrání hygienických místností bude vzduchotechnickým potrubím“. 
Ve výkresech není zakreslen prostup pro potrubí, podhledy, ani poloha VZT jednotky. 
Objasněte komisi koncepci větrání, resp. přívod čerstvého vzduchu. 

• Je s ohledem na energetickou náročnost volba přirozeného větrání vhodná? 
• Při označování stavebních materiálů a výrobků a materiálů jsou téměř vždy uvedení 

výrobci, lze materiály zaměnit? Objasněte komisi, které vlastnosti jsou nutné specifikovat 
např. u tepelných izolací ve skladbě ploché střechy, nebo u hydroizolační asfaltových 
pásů. 

• V koordinačním situačním výkrese je zakresleno oplocení kolem celého pozemku, 
v technické zprávě uvažujete s výškou oplocení 2,5 m. Jak bude zajištěn příjezd, resp. 
přístup na parkoviště? 

• Parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu (pro vozíčkáře) je vyznačeno 
v severovýchodním rohu parkoviště. Považujete umístění za vhodné? Jaké veličiny 
vstupují do výpočtu parkovacích stání? 

 

Závěr: 

Bakalářská práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které 
jsou na bakalářské práce kladeny. Drobné nedostatky a opomenutí nejsou závažného 
charakteru a zásadně nesnižují úroveň práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


