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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Gábor Horváth 
Oponent práce: Ing. et Ing. Petra Machová 

Popis práce: 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro 
provádění stavby bytového domu v Brně. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. V objektu se nachází 11 bytových jednotek. Objekt je založen na ŽB základové desce, 
stěnový systém je navržen z keramických tvárnic, stropní konstrukce je ŽB monolitická a střecha 
je řešena jako plochá jednoplášťová. 

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: 

Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro daný objekt. Student prokázal, že 
je schopný navrhnout objekt většího rozsahu. Grafická úroveň výkresů je na dobré úrovni.  

• V zadání BP je napsáno: „Dokumentace bude obsahovat koncepci větrání, vytápění a 
ohřevu vody.“ – nenašla jsem 

• V zadání BP je napsáno: „Součástí elektronické verze VŠKP bude poster formátu B1.“ – 
nenašla jsem 

• PENB – nenašla jsem 
• V textové části BP je napsané: „Objekt je určen pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Dokumentace projektu je v souladu s požadavky na bezbariérové 
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užívání staveb.“ – Před objektem jsou navržena dvě parkovací stání pro osoby se 
sníženou schopností pohybu, do objektu je umožněn vstup po rampě, ale přitom žádný 
z bytů ani společenská místnost nejsou řešeny jako bezbariérové. 

• Textová část obsahuje drobné stylistické a typografické chyby. Výkresová část obsahuje 
chyby drobnějšího charakteru jako například rozhraní materiálů v půdorysech je 
zakresleno pouze tenkou čarou, na pohledech jsou severky a chybí grafická značka u 
oken s pevným zasklením, v situaci širších vztahů nejsou zobrazeny žádné důležité 
zájmové body okolí. 

 
1- Jak se bude udržovat trávník před domem v prostoru mezi schodištěm a rampou? 

 
2- V zadání máte napsáno, že navrhujete objekt s téměř nulovou spotřebou energie, jaké 

jsou požadavky na tyto stavby? Splňujete požadované hodnoty? 
 

3- Jak uvažujete větrání v objektu? 
 

4- Kde je v bytech plánované umístění praček a co všechno je umístěno v technické 
místnosti uvnitř bytu? Co všechno je umístěné ve společné technické místnosti? 
 

5- Okna máte osazená na zdivo s přetaženou TI. Kolik Vám vyšlo ᴪ a jaká je doporučená 
hodnota pro pasivní budovy ᴪpas? Změnil by se lineární činitel ᴪ, pokud byste osadil okna 
na tepelnou izolaci? Pokud ano tak jak by to ovlivnilo celkový součinitel prostupu tepla 
oken? 

Závěr: 

Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro daný objekt. V projektu nebyly 
shledány zásadní stavební ani konstrukční chyby. Tímto doporučuji práci k obhajobě s 
hodnocením uvedeným níže. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C 

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


