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Název práce: Bytový dům v Pacově 
 
Autor práce: Hentschelová Tereza 
Oponent práce: Ing. Patricie Julinová 
 
Popis práce:  

Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby bytového domu v Pacově, který se 
nachází v kraji Vysočina. Jedná se o nepodsklepený objekt se třemi nadzemními. Svislé nosné 
konstrukce jsou z betonových skořepinových tvárnic se zateplením z kontaktního zateplovacího 
systému. Vodorovné stropní konstrukce a schodiště jsou monolitické. Zastřešení tvoří plochá 
střecha.  

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: 

- V situaci chybí znázornění délek přípojek a kóty rozestupů přípojek, kótování parkovacího 
stání, spádování zpevněných ploch. 

- Byl by vhodný přístup do technické místnosti i ze strany interiéru? 
- Jak je řešeno odvětrání sklepních kójí? 
- Jak je řešen větrací otvor u digestoře? 
- Jak jsou uvažovány a řešeny prostupy pro ležatou kanalizaci v celém objektu? Znázorněte 

kanalizační systém v objektu. 
- Popište otopnou soustavu v BD, včetně uvažovaných koncových těles a ohřev TUV. 
- Doplňte detail č.1 o skladbu konstrukce u paty základu. Jak je provedena tepelná izolace 

základu? Jaký je druh zeminy pro zakládání objektu? 
 
 



 
 

 

  2/2 
 
 

Závěr: 
V bakalářské práci studentky jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního 

charakteru. Ostatní nedostatky práce jsou spíše neúplnosti a nepřesnosti v textovém či grafickém 
projevu. Drobné chyby jsou také v zakreslování dle ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - 
Kreslení výkresů stavební části. Výkresy, jejich řazení jsou přehledné a se srozumitelným 
popisem. 

Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků kladených 
na bakalářské práce, a to na dobré úrovni. 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Klasifikační stupeň podle ECTS: C/2 

 

 
Datum: 1.6.2018 Podpis oponenta práce ….……………………….. 




