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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Novostavba bytového domu v Nových Dvorech 

Autor práce: Daniela Kundelová 
Oponent práce: Ing. Jitka Ladomirjáková 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění bytového domu v 
Nových Dvorech. Bytový dům je řešen jako samostatně stojící, má 3 nadzemní podlaží a je 
částečně podsklepen. Na nadzemních podlažích se nacházejí vždy 2 bytové jednotky. 
Jeden z přízemních bytů je řešen jako bezbariérový. Svislé nosné konstrukce nadzemních 
podlaží jsou navrženy z keramických cihelných bloků Porotherm. V suterénu jsou navrženy 
betonové tvárnice ztraceného bednění BEST. Stropní konstrukce jsou řešeny z keramických 
vložek a nosníků Porotherm. Schodiště je monolitické ze železobetonu. Objekt je založen 
na základových pasech z prostého betonu a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
Bytový dům bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

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: 

OTÁZKY 

Co je to požární zámek? Je nutný samozavírač na dveře u bytů? Je nutné mít dveře DP1?  

V situaci máte zakreslenu kanalizaci, která není specifikována (jednotná/oddílná). Lze likvidovat 
dešťové vody napojením se do kanalizace? Pod jakým úhlem se napojujeme do kanalizace? 

Proč jste použila skládaný strop MIAKO a proč jste zabetonovala všechny šachty v 1.S a jak 
eliminujete tepelné mosty v místech balkonů? 

Kde se v situačních výkresech nachází sever? A v jakých výkresech kreslíme severku. 

Jaký je rozdíl mezi vtokem a vpustí? 
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Je vhodné řešení odtahu digestoře na fasádu? K čemu bude docházet? Nalezněte lepší řešení. 

Nikde nejsou výšky přizdívek. Jaká výška přizdívky se započítá do podlahové plochy bytu? 

Co je to podlahová a celková plocha bytu a co do nich započítáváme? (odůvodněte i pravidla pro 
příčku vyšší a nižší jak 1200 mm od čisté podlahy). 

Co je to délkový a výškový modul zdiva? Je tato skutečnost dodržena v projektu? 

Jaký je rozdíl mezi terasou, balkonem a lodžií? 

Všude máte jen sklopná okna, proč? Údržba, komfort? Jakou skutečnost nám ovlivní otevíravé 
okno bez parapetu? 

Jaký je minimální přesah tepelné izolace přes rám okna? 

Kolik asfaltových pásu se dává na základovou desku a s jakými vložkami. 

PŘIPOMÍNKY 

V části D.1.2. v půdorysech zaznačené otvory oken a dveří? 

V požární zprávě máte ČSN 73 0835 a ČSN 73 4201 – jsou tyto ČSN potřebné? 

Ve zprávě PBŘ máte NUC stupně I. ale ve výkrese II. 

V půdorysech chybí PHP, total stop. Není nutné osazovat nouzové osvětlení na NUC. 

Nevhodné řešení PÚ, suterén lze řešit jako dva PÚ + NUC, takto máte mnoho požárních uzávěrů.  

Mezibytová akustická příčka 250 mm není dostačující z hlediska akustiky. 

Chybí výpočet parkovacích stání. 

Nedostačující napojení odvodnění zpevněných komunikací a nejsou v situaci popsány z čeho 
budou zpevněné plochy. 

V situaci chybí: zakótování objektu od komunikace a komunikace s chodníky, Viditelné vrstevnice, 
Určení dimenzí přípojek a sítí, Nedostatečné řešení místa pro odpady BD, Zastaralé osazení 
objektu. 

Nedostatečné množství řezů objektem – vyhnula jste se balkonům a kritickým místům. 

Chybí světlé výšky v půdorysech a máte uskákané kóty. 

Neodkanalizujete kuchyně. 

Nejsou odvodněny balkony, chybí popsat vstupy u bytů, chybí zvonkové tablo. 

Nedostatečné výpisy prvků. 

Uvádíte názvy výrobků přímo. 

U atiky pod ŽB věncem je zdící pěna (proč) a koruna atiky nedostatečně popsána, zároveň chybí 
kóta výšky atiky. Vzhledově atika nesouhlasí s řezy – je zde i podivná výšková kóta. 

Výkres ploché střechy – okapní svod střechy nad schod. prostorem příliš vysoko, bude docházet 
ke kolizi. 

Příliš velká tloušťka tepelné izolace střechy.  

 

Závěr: 
Odborná stránka práce je velmi průměrného rázu. Na první pohled je práce nepečlivá a zbrklá. Je 
zde spousta chyb, chybně použitých norem a protiřečení si s výkresy, a proto práce působí, že je 
psána ve spěchu. Dostatečnou pílí, studijním nasazením a snahou lze však vše dohnat. 
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V konstrukčním řešení nebyla shledána žádná pochybení. Předložená bakalářská práce je 
zpracována v rozsahu zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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


