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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Bytový dům, Brno- Židenice“, 
kterou vypracoval diplomant Bc. Václav Šmíd ve školním roce 2014/15. 

Předmětem řešení diplomové práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby novostavby 
samostatně stojícího  bytového domu. Jedná se o objekt sedmipodlažní, nepodsklepený, obsahující 
celkem 18 bytových jednotek kategorie 1+kk až 5+kk. Konstrukční systém budovy je stěnový, svislé 
nosné konstrukce jsou provedeny z cihelných bloků, stropní konstrukce je z předpjatých 
železobetonových panelů. Objekt je založen na základových pasech z železobetonu. Střecha objektu je 
navržena jako plochá jednoplášťová. 

Výkresovou část lze hodnotit jako dostačující včetně několika základních detailů. Řešení projektu 
je výstižné na každém výkrese. Grafická úroveň je dobrá. Vedle výkresové části obsahuje diplomová 
práce také tepelně-technické a akustické posouzení, požárně bezpečnostní řešení stavby, posouzení 
z hlediska oslunění a osvětlení a specializace z betonových konstrukcí a zdravotechniky. 

Dotazy na diplomanta: 

- U některých bytů používáte jako mezibytové stěny SDK konstrukce. Je toto řešení vhodné? Jaká 
jsou úskalí tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozvodům elektřiny? Jak by tyto konstrukce šly 
alternativně řešit? 

- Pro příčky v bytech používáte také SDK konstrukce. V jaké fázi stavby jsou tyto příčky budovány? 
(viz svislý řez, ukončení příček u podlahy a u stropu) 

- Jak řešíte denní vzestup teploty v pokojích, zejména s jižní a západní orientací? Jaké jsou normové 
požadavky? 

- Jak je řešeno kotvení prefabrikovaných schodišťových ramen? Jak je vyřešeno z hlediska akustiky? 

- V půdorysech chybí výškové kóty mezipodest 

Závěr: 

Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, i když je patrná menší projekční praxe a slabší 
orientace zejména v oblasti stavební akustiky. 
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