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Pro BSP SI 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům v Olomouci 

Autor práce: Dominik Zbořil 

Oponent práce: Ing. Daniel Různar 

Popis práce: 

Student zpracoval bakalářskou práci na téma Bytový dům v Olomouci. Na toto téma zpracoval 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba bytového domu se nachází 

v Olomouci v městské části Slavonín. Objekt je navržen jako samostatně stojící objekt se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. V bytovém domě se nachází 8 bytových jednotek, ke 

každému bytu navíc náleží terasa nebo balkón a sklepní kóje. Objekt je založen na betonových 

základových pasech, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z cihelných bloků a vodorovné 

konstrukce jsou železobetonové monolitické, zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou 

s extenzivní vegetací. Bytový dům je navržen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. 

Předložená dokumentace splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

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: 

1) Orientace půdorysu vůči světovým stranám. Proč je nejvíce prosklená část objektu 

situována na jih? Proč v obývacích pokojích nejsou okna na východní a západní straně? 

2) Proč je navržena stropní k-ce jako křížem vyztužená deska tl. 250mm, když rozpětí nejsou 

velká?  

3) Proč je nevytápění pozemní podlaží zaizolováno XPS tl. 160mm?  

4) V technické zprávě je uveden bezbariérový přístup do budovy – v půdoryse 1.NP nejde 

vyčíst výška okolního terénu a betonové podesty. Je opravdu zajištěn bezbariérový přístup?  

5) Není vhodné situovat ložnice vedle komunikačního prostoru (schodiště, výtah) 
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6) Instalační předstěny nejsou odsazeny od nosných konstrukcí. Bylo by obtížné vést instalace 

mezi CW profily.  

7) Kde bude vedeno odvětrání digestoří? 

8) Vysvětlete, z jakého důvodu je v bytě G ve 3.NP šatna před vstupem do místnosti 306 a 

307. 

9) Detail D4: Založení schodiště. Jaký materiál by byl vhodnější místo závitové tyče?  

10) Orientační propočet stavby – bylo by vhodné uvést ceny dle cenových ukazatelů pro rok 

2020 i pro inženýrské sítě. 2000kč je málo a navíc každá přípojka má jinou cenu.  

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře s drobnými připomínkami. Po 

grafické stránce je dokumentace přehledná. U všech předložených výkresů jsou dodrženy zásady 

zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní 

pochybení. Celkově student prokázal výborné znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru na 

úrovni bakalářského stupně studia. Práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 6.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


