
POSUDEK  OPONENTA  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
 

Bakalář :       Patrik Hanáček 
Oponent:       Ing. Pavel Berka, Ph.D.  
 
      Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Enviromentální 
centrum“, kterou zpracoval bakalář  Patrik Hanáček ve školním roce 2013/2014. 

       Bakalářská práce je zpracována na standardní grafické úrovni. Předložená dokumentace 
odpovídá svým zadáním  a rozsahem požadavkům na bakalářskou práci. Projekt obsahuje tyto 
části: 

– Hlavní textová část,  
-  Podklady a studie 
– Přílohy - stavebně technickou část - projekt 

Přípravné a studijní práce jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím podkladu pro zpracování 
dispozičního a konstrukčního řešení projektu. 
 
Projekt 

C3 – Situace – značka pro kanalizaci je zakreslena obráceně proti toku.  
- Dešťová kanalizace není uvedena v legendě přípojek, 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Bakalářský projekt obsahuje fyziky všechny nezbytně nutné části projektu prováděcího, tj. 
výsledky geologického průzkumu, výpočet základů, posouzení konstrukcí z hlediska stavební 
fyziky uvedené v rozsahu výuky příslušného předmětu. Dále požárně bezpečnostní  řešení 
stavby dle příslušné legislativy a výpisy prvků PSV. 

Připomínky k některým výkresům:  

Výkres číslo: 

D1.1.3 –   V popisovém poli – pravděpodobně chybné označení výkresu – mělo by být 2NP? 

D1.1.5 –   vysvětlit proč jsou použity rozdílné typy nosné konstrukce stropu v objektu, 
              -   doporučuji cementový potěr ve skladbě S1 opatřit nátěrem, 
              -   zdůvodnit navrženou frakci podsypu 8-32, proč ne lépe 0-32 nebo 0-64? 
              -  doporučuji navrhnout svislou tepelnou izolaci kolem suterénu. 

D1.1.6 –   chybí svislá tepelná izolace kolem základů – je nutná? 

D1.2.1  – vzhledem k tomu, že původní zemina je jílovitá, nedoporučuji ji použít pro zásypy. 

Závěrem lze říci, že bakalář zpracoval bakalářský projekt dle zadaného rozsahu 
s drobnými chybami. Výše uvedené připomínky nejsou ovšem zásadního charakteru, ale 
pouze doporučením.  Bakalářskou práci hodnotím: 
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