
 

  1/2 
 
 

 
 
Název práce: Bytový dům v Havlíčkově Brodě 
 
Autor práce: Bočková Veronika 
Oponent práce: Ing. Patricie Julinová 
 
Popis práce:  

Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby bytového domu a řadových garáží v 
Havlíčkově Brodě. Bytový dům je částečně podsklepený, má tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Obvodové nosné konstrukce v nadzemním podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic 
Porotherm, doplněné kontaktním zateplovacím systémem podle zásad ETISC. V suterénu jsou 
obvodové nosné konstrukce řešeny jako železobetonová monolitická stěna, která je opatřena 
tepelnou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové 
desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.  

Rozsahem i formálními náležitostmi je práce v souladu se zadáním. 
 
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: 

- Je přístup do garáže pro motocykly dostatečný? 
- Jak jsou uvažovány a řešeny prostupy pro ležatou kanalizaci v celém objektu?  
- Jak je řešeno spádování podlahy garáží, spádování v závětří při vstupu do objektu a 

spádování balkónů? Jak je vyřešeno odvodnění dešťových vod balkónu? Jak je řešen 
odvod ropných látek garáží? 

- Jaký je druh zeminy pro zakládání objektu, je potřeba řešit drenáž při zakládání?  
- Bylo by vhodné, uvažovat s podlahovou vpustí také v úklidové místnosti? 
- Popište řešení oblasti HI a soklové zakládací lišty v detailu napojení obvodové stěny na 

základovou konstrukci. 
- Jak je řešeno kotvení oplechování atiky? 
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- Popište otopnou soustavu v BD, včetně uvažovaných koncových těles a ohřev TUV. 
- Znázorněte konstrukce systémové hranice objektu, které byly hodnoceny pro výpočet 

obálky budovy v tepelné technice. 
 
Závěr: 

Výkresy, jejich řazení a grafická úroveň bakalářské práce jsou velmi přehledné 
propracované a srozumitelné. V práci jsou některé nepřesnosti v textovém či grafickém projevu a 
drobné chyby v technickém řešení. 
 Závěrem lze říci, že studentka zpracovala bakalářský projekt v rozsahu požadavků 
kladených na bakalářské práce, a to na výborné úrovni.  

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

 

 
Datum: 1.6.2018 Podpis oponenta práce …




