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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Ondřej Řezníček 
Oponent práce: Ing. Vladimír Juráň 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jedná se 
o bytový dům o třech nadzemních podlažích, ve kterých je umístěno celkem patnáct bytů. 
V prvním podlaží se nachází společné prostory s kolárnou, skladovací prostory, úklidová 
místnost, technická místnost a tři byty, z nich je jeden navržen jako bezbariérový. 
Ve zbývajících podlažích jsou navrženy byty s balkóny. Hlavní vchod je situován na západní 
fasádě. Na západní straně budovy se nachází parkoviště, které je navrženo na 18 parkovacích 
míst z toho dvě pro ZTP. Objekt je navržen ze stěnového podélného systému z keramických 
tvárnic a zateplen systémem ETICS. Práce obsahuje dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 

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: 

Student zpracoval projektovou dokumentaci a to jak výkresovou, tak textovou část v zadaném 
rozsahu. 
Složka č.3 – Architektonicko_stavební_řešení, č. výkresu D1.1.04 (Výkres základů) 
-Popište jak jste postupoval při návrhu šířky základových pasů. 
Složka č.3 – Architektonicko_stavební_řešení, č. výkresu D1.1.05 (Výkres střechy) 
-Zvažte umístění střešních vtoků do místa instalační šachty, kde budou nad rovinu střechy 
vystupovat větrací hlavice a tím způsobovat kritické detaily. 
-Upravte minimální sklon atiky 
Složka č.4 – Architektonicko_stavební_řešení, č. výkresu D1.1.16 (Detail střešní vpusti) 
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-Popište zda se ve Vašem případě jedná o jednostupňový či dvoustupňový vtok a popište funkci 
dvoustupňového vtoku. 
-Jakým způsobem kotvíte skladbu střechy a samotný vtok? 

Závěr: 

Hodnocená dokumentace odpovídá zadáním a rozsahem požadavkům pro bakalářskou práci. 
Textová i výkresová část práce je zpracována na vysoké grafické úrovni. Navržené stavební a 
konstrukční řešení je vhodné pro daný objekt. Předloženou práci tímto doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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


