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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům, Uherské Hradiště 

Autor práce: Viktor Polášek 

Oponent práce: Ing. Arch. Eva Müllerová 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší novostavbu samostatně stojícího bytového domu v zastavěné oblasti 
Uherského Hradiště v rozsahu vybrané části dokumentace pro provádění stavby. Budova má čtyři 
nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Zastřešena je plochou jednoplášťovou střechou. Objekt 
je zděný, obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je vhodně 
osazen do situace ke stávajícím objektům. 

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: 

Celkově se k projektu dá říci, že obsahuje poměrně značné množství grafických a zakreslovacích 
chyb a také různá přehlédnutí a opomenutí v popisech a kótách, které občas nedávají smysl. 
Z konkrétních dotazů vybírám následující: 

1. Koordinační situace – je možno zasakovat dešťovou vodu z parkovacích stání přímo do země? 
2. Půdorys 1.SP – proč mají instalační šachty v tomto podlaží vámi zvolenou velikost? Co těmito 

šachtami povede? Kudy vede splašková kanalizace z prostředních bytů (viz půdorys 1.NP-
4.NP) 

3. Řez A-A – zakreslení prahu balkonových dveří neodpovídá zakreslení v detailu. 
4. Výkres základů – chybí zakreslení krčkového zdiva u nepodsklepené části; jiné zakreslení 

přechodu podsklepená/nepodsklepená část než v řezu B-B 
5. Nad vstupními dveřmi do objektu by bylo vhodné osadit stříšku (ve výpisu prvků se 

vyskytuje). 
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Závěr: 

Navržené řešení je funkční a vhodné pro daný typ objektu. Množství opomenutí a chyb v řešeních 
ovšem není nejlepší vizitkou studenta. Projekt je na poměrně dobré technické úrovni, obsahuje 
potřebné výpočty i nadstandardní množství výkresů detailů důležitých oblastí budovy. Bakalářský 
projekt splnil zadání, a proto práci navrhuji k obhajobě 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 7.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


