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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Novostavba bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem 

Autor práce:  Petr Schauer 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 27. 05. 2021 s názvem „Novostavba bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem“, kterou 
vypracoval pan Petr Schauer v akademickém roce 2020/2021.  
Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace k Novostavbě bytového domu v 
Bystřici nad Pernštejnem. Řešený objekt leží na severozápadním okraji města. Jedná se o 
třípodlažní nepodsklepený objekt. V druhém a třetím nadzemním podlaží se rozprostírá sedm 
bytových jednotek, o velikostech 1+KK a 2+KK. V prvním nadzemním podlaží se nachází čtyři 
garážová stání se sklepními kójemi. Součástí jsou tři samostatné sklepní kóje, technická 
místnost, kočárkárna a úklidová místnost. Jedná se o zděný objekt z vápenopískových cihel. 
Konstrukční systém je smíšený a založen na základových pasech. Stropní konstrukce jsou 
navrženy jako monolitické stropní desky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá střešní 
konstrukce. Objekt je dále vybaven výtahem a bezbariérovým přístupem. Před objektem se 
nacházejí čtyři venkovní stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Přístup 
do budovy je umožněn po zpevněných plochách. Celý objekt je zateplen 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: 

V práci byly nalezeny drobné nedostatky z hlediska vhodnosti některých použitých metod a 
technologií. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí s drobnými 
chybami vzniklými z nepozornosti, nebo opomenutím. Textová část a výkresová dokumentace 
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projektu je zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a 
norem. Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná, avšak obsahuje drobné chyby, nebo 
chybně zvolené tloušťky čar, což je pravděpodobně výsledek nepozornosti.  
Body 1, 3 až 5 hodnotím jako výborné. 
Body 2 a 4 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují drobné nedostatky z hlediska 
vhodných použitých metod z hlediska použitých metod, nebo nevhodně zvolené technologie či 
postupu. Místy se objevují drobné zakreslovací chyby, nebo nevhodně zvolené tloušťky čar. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jakým způsobem byl stanoven počet parkovacích míst objektu a jak budou plochy 
odvodněny?  C.02 Koordinační situační výkres 
2) Jakým způsobem je řešeno odvodnění garážových stání a jaký typ vrat je v objektu použit? 
D.1.1.01 Půdorys 1NP 
3) Je výtahová šachta ze zdiva KM Beta dostatečně únosná a pevná vzhledem k pojezdu 
výtahové šachty a zatížení, které vyvozuje? Je zvolený materiál vhodný a jak je provázána šachta 
a stropní konstrukce? D.1.1.01-D.1.1.03 Půdorys 1NP – 3.NP 
4) Jakým způsobem je řešen přechod hydroizolačního souvrství spodní stavby z vodorovné na 
svislou konstrukci? O jaký typ spoje se jedná a jsou hydroizolační pásy vhodně ukončeny? 
D.1.2.11 Detail F 
5) Zdůvodněte šířku druhého stupně základových pasu o rozměru 500 mm. Je tato šířka nutní 
a jak bude bedněn podkladní beton z hlediska jeho provádění? D.1.2.11 Detail F + D.1.2.01 
Výkres základů 
6) Co znamená protiskluznost dlaždic s označením R9? Je vhodná do sklepních prostor 
navazujících na garáže a vnější prostory? D.1.2.13 Výpis skladeb 
7) Jak bude zabráněno vjezdu do garáží vozidlům na plynná paliva a jaké stavební úpravy by 
bylo nutné provést, aby jejich parkování bylo z hlediska PBŘ umožněno? Jak a dle jaké normy 
bylo stanoveno požární zatížení pv jednotlivých požárních úseků? D.1.3.01 Technická zpráva 
PBŘ 
8) Byla při návrhu vnitřních odběrných míst zohledněna norma ČSN 73 0873, konkrétně bod 
4.4 b)? Jak byl stanoven počet osob v prostorách pro bydlení a ubytování? D.1.3.01 Technická 
zpráva PBŘ 
9) Je detail základu u 2D stacionárního teplotního pole z hlediska okrajových podmínek správně 
definován? Jak je zohledněna zemina a její teplota? Příloha č.4 – Posouzení z hlediska 
stavební fyziky 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy i přes drobné chyby 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 velmi 
dobré znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 1. června 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


