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Název práce: Bytový dům 
 
Autor práce: Kateřina Brázdová 
Oponent práce: Ing. Martin Dvořák 
 
Popis práce:  
Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
s názvem Bytový dům. Objekt bytového domu bude umístěn na parcele č. 1370/34 v katastrálním 
území Bohuslavice u Zlína. Pozemek je v mírně svažitém terénu. Objekt je obdélníkového tvaru, 
zastřešen je plochou střechou. Konstrukční systém je zděný, stěnový z cihelných bloků. Bytový dům 
má 8 bytových jednotek.  
Součástí předložené práce je architektonická studie, požárně bezpečnostní řešení stavby 
a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 
 
 
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: 
1. Zakreslování: 

• Výkresy jsou málo propracované vzhledem k tomu, že jde o prováděcí dokumentaci, 
v koordinační situaci chybí vrstevnice a rozhledový trojúhelník. 

 
2. Vysvětlete: 

• Jaká bude ve skladbě střechy použita geotextilie? Je skladba střechy navržena správně? 
• Odolá zdivo suterénního zdiva z pálených zdících prvků působení zemního tlaku? 
• Jak bude zajištěn výkop z hlediska BOZP? 
• Je nutné při použití komprimační PUR pásky (na zatěsnění připojovací spáry oken) použít 
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i parotěsnou pásku? 
• Je vhodné použít komprimační PUR pásku pod snížený práh dveří? Jaké by byly další 

možnosti, jak vyřešit tento detail? 
• Vysvětlete postup návrhu tloušťky stropní desky. Nebylo možné v některých částech 

navrhnout stropní desku menší tloušťky? Proč jste zvolil monolitickou stropní konstrukci? 
Jaké jsou další možnosti volby stropní konstrukce a nebyl by jiný systém pro Váš objekt 
vhodnější? 

 
Závěr: 
Výkresová část obsahuje všechny požadované výkresy. Drobné nedostatky se objevují ve většině 
výkresů, tyto chyby nejsou zásadního charakteru a projekt je přesto v zásadě zpracován podle zásad 
zakreslování stavebních konstrukcí. Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve 
formě odpovídající současným požadavkům stavebního zákona 183/2006. 
 
Rozsahově předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. Studentka 
prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval v zásadě s dobrým 
přehledem. 
 
Závěrem lze říci, že studentka zpracovala bakalářský projekt v požadovaném rozsahu. Výše 
uvedené nepřesnosti nejsou zásadního charakteru. Bakalářskou práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D/2,5 
 

 
 
Datum: 31. 5. 2019 Podpis oponenta práce ….……………………….. 


