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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Kristián Hrabovský 
Oponent práce: Ing. Daniel Skřek 

Popis práce: 

Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie návrhu a projektovej dokumentácie pre 
prevedenie stavby bytového domu. Objekt je umiestnený na parcele číslo 4954/1 v 
katastrálnom území mesta Žilina.  
Bytový dom má tri nadzemné podlažia a je podpivničený po celej svojej zastavanej ploche. 
Vstup do objektu je navrhnutý na medzipodeste. V každom nadzemnom podlaží sa nachádzajú 
3 byty, celkovo je tu 9 bytových jednotiek. Dva byty sú navrhnuté ako 3+KK a sú zrkadlovo 
otočené oproti sebe. Prostredný byt je navrhnutý ako 2+KK. Jednotlivé byty sú prístupné z 
hlavnej podesty schodiska. V zrkadle schodiska sa nachádza výťah. 
Objekt je navrhnutý v konštrukčnom stenovom systéme Porotherm. Stropné konštrukcie sú 
riešené predpätými panelmi SPIROLL. Schodisko vrátane podest je riešené monolitickou 
doskou. Základové konštrukcie pod stenami sú riešené základovými pásmi. 

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: 
C.3 

- Jakým způsobem bude odvodněno parkoviště a jak bude vyřešen lapač ropných látek? 

- Barevné řešení výkresu. Odlišení přípojek. 

- Jakým způsobem je sváděna voda do retenční nádrže. 

D.1.1.01 
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- Odůvodněte volbu SDK stropů ve skladovacích prostorách. 
- Odvětrání kuchyně. 
- Zdůvodněte velikost šachty A pro střešní svody. 

D.1.1.02 

- Chybějící instalační předstěny. 

D.1.1.05 

- Zdůvodněte hloubku založení schodiště u vstupu do objektu a napojení na objekt. 

D.1.1.12 

- Jakým způsobem je řešen záchytový systém? 

 

Závěr: 

Celková úroveň předložené práce je velmi dobrá. Ukazuje, že student disponuje potřebnými 
znalostmi a umí je i úspěšně aplikovat při samostatné práci. Předložená bakalářská práce je v 
souladu se zadáním, a to svým rozsahem i formálními náležitostmi. Práci doporučuji k obhajobě 
a hodnotím 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

Datum: 5. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


