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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dom SNP 

Autor práce:  Ondrej Líner 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 28. 05. 20201 s názvem „Bytový dom SNP“, kterou vypracoval pan Ondrej Líner 
v akademickém roce 2020/2021.  
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového 
domu v městě Turčianske Teplice. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní a nepodsklepený, 
který disponuje celkem 15 bytovými jednotkami. Budova má stěnový konstrukční systém 
vyzděný z keramických tvárnic typu Therm. Stropní konstrukce jsou tvořeny z železobetonových 
monolitických desek. Jednotlivé podlaží jsou propojené dvouramenným schodištěm a 
bezbariérovým výtahem. Zastřešení objektu je řešené jako jednoplášťová plochá střecha. 
Zateplení objektu je vyřešené pomocí vnějšího zateplovacího systému z 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 nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí s velmi 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.  
Body 1 až 5 hodnotím jako výborné. 
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Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s výborným přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jakým způsobem bude do místnosti 100.22 řešen přívod spalinového vzduchu? D.1.1.01 
Pôdorys 1.NP 
2) Jakým způsobem budou řešeny rozvody vody, plynu, elektriky a kanalizace k jednotlivým 
šachtám v rámci 1.NP? D.1.1.01 Pôdorys 1.NP 
3) Z jakého důvodu bylo navrženo odvětrání podloží od radonu? Jaký je index a co ovlivňuje 
výsledné radonové riziko a opatření z něj plynoucí? D.1.2.01 Výkres základových konštrukcií 
4) Co znamená protiskluznost R11 B, která byla zvolena u skladby balkonu S22? Výpis skladieb 
konštrukcií 
5) Je vhodná blízkost odvětrávacích komínků a střešního vtoku? Jaký je postup zhotovení, jak 
bude okolí střešního vtoku opracováno a jaká rizika tato blízkost s sebou nese? D.1.2.06 Výkres 
jednoplášťovej plochej strechy 
6) Jak proběhlo zatřídění objektu z hlediska PBŘ, jmenovitě normy ČSN 73 0833 a jak se toto 
zatřídění odrazilo při posuzování? D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
7) Byla při tepelně technickém posouzení součinitele prostupu tepla zohledněna teplota 
interiéru a korekce ΔUN? Jak se teplota promítne při posouzení do hodnot a co korekce 
zohledňuje? Príloha A – Tepelná technika 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy 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 výborné znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


