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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: BYTOVÝ DŮM V KROMĚŘÍŽI 

Autor práce: Veronika Soldánová 
Oponent práce: Ing. Petr Melcr 

Popis práce: 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci k bytovému domu ve městě Kroměříži. 
Objekt je samostatně stojící na rovinném terénu se čtyřmi nadzemními podlažími. Celkem se 
zde nachází celkem 8 bytových jednotek, z toho jedna je řešena jako bezbariérová. Bytové 
jednotky jsou situovány do druhého, třetího a čtvrtého patra. První patro slouží jako zázemí pro 
celý bytový dům. Nachází se zde garáže, technická a úklidová místnost, sklepní kóje a další. 
Konstrukční systém je navržen z vápenopískových tvárnic SILKA, obvodové zdivo doplňuje 
kontaktní zateplovací systém ETICS. Vodorovná nosná konstrukce je z prefabrikovaných 
železobetonových panelů Filigrán. Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová střecha, 
vyspádovaná k jižnímu okraji budovy, odkud je odvodněna pomocí svodného potrubí. 

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: 

Formální stránka bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. Formální stránka textové části bez 
připomínek. Výkresová část je velmi dobře podrobná. Řazení a členění dokumentace je 
přehledné a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. 
Autorka vypracovala velmi podrobné přípravné a studijní práce ve stupni projektové 
dokumentace studie, jejíž součástí jsou půdorysy, pohledy, výpočet schodiště, základů, 
odvodnění střechy a vizualizace. Studie je velmi podrobná, ale chybí mi zde ještě jednoduchá 
situace s identifikačními údaji o lokalitě nebo průvodní zpráva. Dále chybí fotografie místa 
stavby. 
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Textová část projektu (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva) je 
zpracována obsahově a technicky v pořádku, a zahrnuje všechny základní údaje. 
Grafická úroveň zpracovaných výkresů je velmi dobrá. Výkresová dokumentace obsahuje 
zásadní údaje a specifikace. 
Studentka provedla posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska stavební fyziky. Dále 
byl proveden výpočet insolace a oslunění. Pozitivně hodnotím zohlednění budoucí zástavby na 
předmětném pozemku. Součástí je dále energetický štítek obálky budovy, hluková studie, 
posouzení zvukové neprůzvučnosti, posouzení vybraných detailů z hlediska prostupu tepla. 
Veškerá posouzení jsou přehledná a velmi podrobná. Většina výpočtů byla zpracována za 
pomoci výpočetních softwarů. 
Součástí dokumentace je i požárně bezpečnostní řešení. Součástí je technická zpráva, situace s 
odstupovými vzdálenostmi a půdorysy. 
Poslední částí dokumentace jsou podklady a technické listy od použitých stavebních konstrukcí 
od jejich výrobců. 
 
Kladně posuzuji uvažování řešení předstěn již ve stupni dokumentace studie. V půdoryse 1.NP 
chybí zakreslení zařizovacích předmětů – výlevky v úklidové místnosti. 
V průvodní zprávě chybí popis stupně dokumentace stavby. 
V souhrnné technické zprávě ve výpise odpadů chybí jejich hmotnosti. Do souhrnné technické 
zprávy nejsou opsány základní údaje z dalších částí dokumentace, např. z požárně 
bezpečnostního řešení, je uveden pouze odkaz. 
V koordinační situaci je přehledná tabulka s vytyčovacími body, uvedeny hodnoty PT/UT. Na 
přípojkách kanalizace chybí revizní šachty. Uvedená veřejná stoka je jednotná, tedy měla být 
navržena pouze jedna jednotná přípojka. Chybí uvedení hodnoty výšky atiky. V koordinační 
situaci bych lépe, jednoznačně, zakreslil hranice řešeného území. 
V půdorysech podlaží pozitivně hodnotím řezy překladů nad všemi otvory. V 1.NP chybí 
zakreslení výlevky. Pozitivně hodnotím zakreslení umyvadla v úklidové místnosti. Suché jímky v 
garážích jsou chybně označeny, chybná značka. V půdoryse 1.NP u vstupu nechybí čistící zóna 
a závětří. Pozitivně hodnotím zakreslení zařizovacích předmětů včetně baterií. Dále pozitivně 
hodnotím prokreslení revizních dvířek. V 3.NP jsou ovšem nevhodně zakreslena revizní dvířka 
v ložnici bytu. Doplnil bych jen informaci, že revizní dvířka budou požární. Celkově jsou ovšem 
výkresy velmi podrobné, všechny důležité údaje jsou uvedeny a velmi podrobně popsány v 
legendě. 
Výkres ploché střechy je velmi podrobný, nejsou opomenuty žádné zásadní údaje. Nechybí ani 
uvedení skladeb střešních konstrukcí. 
Skladby konstrukcí jsou propracovány velmi dobře. Chybí mi pouze hodnoty součinitelé tepelné 
vodivosti u tepelných izolací.  
Klempířské prvky vnějšího odvodnění střechy zakresleny v pohledech se zakončením nad UT 
kolenem. Zde je nesoulad se situací a zbylou částí dokumentace, kde jsou navrženy lapače 
střešních splavenin a je navržen svod do retenční nádrže. 
Výpis prvků je velmi podrobný, nechybí údaje součinitele prostupu tepla zasklení a rámu u okna. 
Výkres základových konstrukcí je velmi podrobný. Chybí pouze prokreslení všech prostupů, 
zejména pro kanalizaci. Uvedeny pouze dva prostupy, pravděpodobně pro vodu a plyn. Zde 
bych upozornil, že plyn nesmí být veden základy. 
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Výkresy stropů jsou prokresleny velmi podrobně, včetně velmi dobrého prokótování. Pouze zde 
shledávám nesoulad uložení mezipodestové stropní desky do zdiva, ve výkrese stropu uložen v 
celé šířce, ve architektonicko-stavební části je popsáno bodové uložení s akustickými mosty. 
Řešení staveních detailů shledávám jako velmi podrobné a velmi dobře propracované. Bez 
negativních připomínek. Nechybí skladby konstrukcí, velmi přehledné. 
Při návrhu celkové koncepce budovy bych kladl větší důraz na hospodaření s dešťovými vodami. 
Upřednostnil bych řešení více přírodě blízké: svod dešťových vod ze zpevněných ploch 
přednostně na terén, nikoli do žlabu a do odlučovače lehkých kapalin. Dále bych upřednostnil 
možnost výparu dešťových vod v místě spadu návrhem zelených a zelených retenčních střech, 
eliminoval tak požadavek na podzemní vsakování a zrušil potřebu přepadu do veřejné 
kanalizace. Dle vyhlášky bychom měli hospodařit s dešťovými vodami na pozemku investora. 
 
Otázky k bakalářské práci: 
 
1) K čemu slouží kročejová izolace v podlaze? 
2) Co představuje číslo „200“ v označení expandovaného polystyrenu EPS 200S? 
3) Jaké jsou druhy hodnot součinitele tepelné vodivosti? Jaký druh byl použit pro výpočet 

stavební fyziky? 
4) Za jakých podmínek je možné osadit podlahovou vpust do garáže. 
5) Na detailu základu popište postup provádění hydroizolací? Do jaké výšky by měla být 

vytažena hydroizolace nad UT? 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni. Autorka řešila velmi 
podrobně posouzení z hlediska stavební fyziky a řešení stavebních detailů. Zpracováním 
projektové dokumentace autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v oblasti 
navrhování pozemních staveb. V projektové dokumentaci nebyly nalezeny žádné vážné 
nedostatky. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  2. června 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


