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Název práce: Malý bytový dům 
 
Autor práce: Monika Havierniková 
Oponent práce: Ing. Eva Šuhajdová 
 
Popis práce:  
Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
s názvem Malý bytový dům. Jedná se o podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími, který 
obsahuje celkem 5 bytových jednotek. V 1.NP se nachází ordinace zubaře a jeden byt pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Objekt je navržen jako zděný z cihelných bloků, s plochou střechou. 
 
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: 
 

• Co značí trojúhelník u vjezdu na parkoviště vyšrafovaný jako nově budovaný bytový dům? 
Pokud se jedná o rozhledový trojúhelník, je správně zkonstruovaný? Je přilehlá komunikace 
jednosměrná? (výkres 03 Koordinační situace) 

• Chybí kóta šířky objektu a vzdálenost k hranici pozemku přilehlé ke komunikaci, kóty 
spádování zpevněných ploch (výkres 03 Koordinační situace). Popište způsob odvodnění 
zpevněných ploch – chodníků. 

• Kde jsou umístěny schránky (výkres 1NP)? 
• Kam je uvažován odvod znehodnoceného vzduchu z vaření, např. z místnosti 211? 
• Jak bude zajištěna rovinnost vnějšího líce obvodové stěny v místě nad terénem, kde končí 

hydroizolace spodní stavby, při použití stejného materiálu obvodové stěny (výkres řezu)? 
• Popište část střechy nad výtahovou šachtou. Je zde navržena dostatečná mocnost tepelné 

izolace? (výkres střechy) 
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Závěr: 
Projektová dokumentace je vypracována na výborné úrovni. Výkresovou část lze hodnotit jako 
úplnou včetně detailů, z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou 
zásadního charakteru.  
Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější nedostatky. Rozsahově 
předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. Návrh řešení 
odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 
Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracovala s velmi 
dobrým přehledem. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
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