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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Michal Ludvík 
Oponent práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 

Popis práce: 

Oponentský  posudek  byl  vypracován  na  bakalářskou  práci,  která  zpracovává  téma bytového 
domu. Předmětná budova je samostatně stojící, má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. 
Budova je zastřešena plochou vegetační střechou. 

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: 

Předložená  závěrečná  práce  prokazuje,  že  její  autor  je  schopen  samostatně  řešit  projekční 
úkoly i většího rozsahu na velmi dobré technické úrovni. Část z níže uvedených připomínek však  
není  vzhledem  k zadání  zásadního  charakteru,  ale pouze  upozorňuje  na  některé nedostatky  
a nastiňují  místa,  které  by  bylo  vhodně řešit  jinak,  případně  doplnit.  Výkresová dokumentace  
řešená  v grafickém  CAD  editoru  je  po  obsahové  i grafické  stránce  na velmi dobré úrovni. 
Vzhledem  k  celkové  úrovni  bakalářské  práce  lze  konstatovat,  že  práce  splnila  požadavky 
zadání. 

Závěr: 

Situační výkresy 
 Zdůvodněte, proč orientace vaší stavby nekoresponduje s orientací uliční čáry. Co vás vedlo 

k vašemu natočení stavby? 
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D.1.1.2 - Půdorys 2NP 
 Zvažte, zda mezi ložnicemi 2.01.07 a 2.02.07, je z hlediska normových požadavků 

na vzduchovou neprůzvučnost vhodné použít pouze jednovrstvé zdivo z důvodu velkého 
množství elektroinstalace u nočních stolků.  

 Proč u kuchyňských linek nejsou otvorové výplně? 

 Kudy jsou vedeny vertikální rozvody pro centrální jednotku VZT? 

D.1.1.6 – Řez A-A 
 Stěny mezi schodišťovým prostorem v 1NP (vytápěný prostor) a ostatnímu místnostmi v 1NP 

(nevytápěné prostory) nesplňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 

D.1.2.1 – Výkres základů 
 Nikde ve zprávách nemáte popsanou, o jakou problematickou základovou zeminu se jedná? 

Když už základy máte formou obdoby „crawl space“ a v budově máte navrženou centrální 
VZT jednotku, nešel by tento meziprostor nějak energeticky využít? 

D.1.2.6 – Detail atiky a střešní vpusti 
 K čemu slouží talířové hmoždinky ve skladbě ploché střechy? 
 Proč je na vnitřní straně atiky vyvedena parozábrana s AL vložkou? 

 
D.1.2.7 – Detail parapetu 
 Proč používáte otvorové výplně s izolačními dvojskly? 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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


