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Název práce: Bytový dům v Gbeloch 
 
Autor práce: Andrej Masaryk 
Oponent práce: Ing. Tomáš Balúch 
 
Popis práce:  

Autor v předložené bakalářské práci řeší komplexní stavební dokumentaci pro provádění 
stavby samostatně stojícího bytového domu, nacházejícího se ve městě Gbely. Jedná se o 
podsklepenou stavbu se čtyřmi nadzemními podlažími. Budova obsahuje celkem dvanáct bytových 
jednotek. Nosné vnitřní stěny a stěny obvodové u nadzemních podlaží jsou z pórobetonových 
tvárnic systému Ytong, obvodové stěny v suterénu jsou vystavěny z tvarovek ztraceného 
betonového bednění. Stropní konstrukce jsou montované typu spiroll. Zastřešení objektu řešeno 
plochou střechou. 

Vstup do objektu je koncipován v 1NP. V suterénu se nachází technické zázemí, společné 
prostory a sklepní kóje. V 1NP jsou umístěny čtyři dvoupokojové bytové jednotky, ve 2NP dvě 
dvoupokojové a dvě třípokojové bytové jednotky, ve 3NP a 4NP se shodně nacházejí jeden 
čtyřpokojový a jeden pětipokojový byt. 

Součástí práce je podrobné posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní 
řešení stavby. Přiloženy jsou architektonické studie a vizualizace. Student prokázal zvládnutí 
problematiky návrhu, projektování i přípravy stavby v rozsáhlém měřítku. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     
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: 

Ve výkresu půdorysu 4NP D.1.1.04 není uvedeno umístění keramického obkladu 
v místnostech kuchyní. Keramický obklad v koupelnách do výšky 2850 mm, při světlé výšce 
podlaží 2600 mm.  



 
 
 

 2/2 
 
 

Ve výkresu skladby stropu D.1.1.05 by bylo vhodné rozepsat výpis ztužujících věnců. 
Podélné ukládání panelů spiroll na vnitřní nosné stěny v hloubce více jak 100 mm a následná 
výstavba nosných stěn na tyto panely nejsou správné. 

Ve výkresech řezů nejsou uváděny výpisy skladeb konstrukcí. Ve výkresu řezu B-B‘ 
D.1.1.08 není uveden popis ramen schodiště. 

Ve výkresech detailů nejsou uváděny relativní výšky. 
 
 

 
K práci mám následně několik doplňujících dotazů: 
 

1) Jak bude řešeno odvětrání sklepních kójí? 
 

2) Jakým způsobem budou vedeny zdravotně technické instalace od umyvadel a sprch 
směrem k instalačním šachtám? 

 
3) Vysvětlete volbu tepelné izolace na stěnách u lodžií, viz výkres D.1.1.04? 
 
4) Jsou správným způsobem určeny spády střešního pláště, při daném zákresu úžlabí 

ploché střechy?  
 
5) Spádová vrstva skladby ploché střechy (S10) je navržena z materiálu EPS, znáte další 

alternativy materiálů pro spádové vrstvy při návrhu atypických sklonů?  
 
6) Jakým způsobem bude řešeno vytápění objektu? 

 
 
Závěr: 

Hodnocená bakalářská práce je z hlediska struktury, úplnosti a přehlednosti zpracována na 
vysoké úrovni. Rozsahem práce odpovídá zadání. Chválím úroveň zpracování a zmíněný rozsah 
projektu zvoleného pro obhajobu bakalářské práce. Kvalita řešení po technické stránce je dobrá. 
Řazení práce je přehledné a srozumitelné. V práci se nacházejí pouze drobné chyby, způsobené 
nejspíše nedostatkem zkušeností v projektování. Textová část obsahuje zanedbatelné množství 
překlepů, gramatických a typografických chyb.  

Závěrem lze konstatovat, že autor splnil zadání bakalářské práce. Výkresy jsou méně 
podrobné, avšak přehledné. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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