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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dom – Blatná 

Autor práce:  Samuel Hess 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 25. 05. 20201 s názvem „Bytový dom – Blatná“, kterou vypracoval pan Samuel Hess 
v akademickém roce 2020/2021.  
Bakalářská práce řeší návrh novostavby bytového domu v příměstské části města Blatná. 
Bytový dům má 4 nadzemní podlaží disponující celkem 8 bytovými jednotkami. V 1.NP se 
nachází sklepní prostory s technickým zázemím objektu. Ve 2 až 4.NP se následně nachází 
bytové jednotky. Objekt disponuje dvouramenným schodištěm a výtahem. Objekt je založen na 
základových pasech. Nosný systém je stěnový. Stropy a střechu tvoří monolitický 
železobetonový strop. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou vegetační střechou. 
Zateplení budovy bude vyřešeno obvodovými keramickými tvárnicemi Porotherm s výplní 
minerální vaty. 

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 byly nalezeny drobné nedostatky z hlediska vhodnosti některých použitých metod a 
technologií. 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, avšak obsahuje drobné chyby, nebo 
chybně zvolené tloušťky čar, což je pravděpodobně výsledek nepozornosti. Z hlediska stavební 
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fyziky se objevují drobné odchylky od splnění požadavků zadání práce, např. chybějící 
posouzení vybraných detailů z hlediska tepelné techniky. Toto však nemá vliv na výslednou 
práci. 
Body 1, 3 až 5 hodnotím jako výborné. 
Body 2 a 4 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují drobné nedostatky z hlediska 
vhodných použitých metod z hlediska použitých metod, nebo nevhodně zvolené technologie či 
postupu. Místy se objevují drobné zakreslovací chyby, nebo nevhodně zvolené tloušťky čar. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jakým způsobem byl stanoven počet parkovacích míst objektu?  C.3 Koordinačný situačný 
výkres 
2) Jak budou řešeny přesahy požárně nebezpečného prostoru (1,39 m) za hranicemi předmětné 
stavební parcely? Jaké možnosti znáte a jak budete postupovat při nesouhlasu se zásahem 
vlastníka vedlejší postižené parcely?  C.3 Koordinačný situačný výkres + D.1.3.05 
Situácia – PRB  
3) Drenážní potrubí je zhotoveno na úrovni základové spáry. Je toto vhodné řešení? Jaká rizika 
hrozí při poškození či ucpání drenáže a z jakého důvodu byla navržena? D.1.1.05 – D.1.1.06 Řez 
A-A´ + B-B´ 
4) Jak bude řešeno provázání základových pasů a podkladního betonu? Nebylo by vhodnější 
provést podkladní beton i nad pasy? Popište pracovní postup Vašeho řešení a uveďte výhody a 
nevýhody. D.1.1.05 – D.1.1.06 Řez A-A´ + B-B´ 
5) Z jakého důvodu bylo navrženo odvětrání podloží od radonu? Jaký je index a co ovlivňuje 
výsledné radonové riziko a opatření z něj plynoucí? D.1.1.05 – D.1.1.06 Řez A-A´ + B-B´ + 
D.1.2.01 Základová konštrukcia 
6) Je vhodně zvolená tloušťka betonové mazaniny u skladby ST1 Zastřešení balkónu a lodžie a 
ST2 Zastřešení závětří o rozměru 30–60 mm? Jaká rizika hrozí a jak bude problém odstraněn? 
D.1.1.11 – Výpis skladieb konštrukcií 
7) Jak bude z hlediska hydroizolace opracováno kotvení zábradlí balkónu a lodžie? D.1.2.06 
Detail A – Balkón a lodžia 
8) Je vytápění objektu pouze pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda vhodné? Je výkonem 
schopno navržené čerpadlo pokrýt ztrátu celého objektu a kde bude umístěna vnější jednotka? 
Jaký má akustický hluk? B – Súhrnná technická správa 
9) Základové pasy jsou pod vnějším obvodovým zdivem excentricky zatíženy. Je to vhodné? Jaká 
rizika to s sebou nese a jak byste problém odstranil? D.1.1.05 – D.1.1.06 Řez A-A´ + B-B´ + 
D.1.2.01 Základová konštrukcia 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy i přes drobné chyby 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 velmi 
dobré znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 30. května 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


