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Posudek	  oponenta	  bakalářské	  práce	  

Název práce: Bytový dům s komerční částí 

Autor práce:  Matěj Honka 
Oponent práce: Ing. František Lindovský 

Popis práce: 

Autor si pro svou bakalářskou práci zvolil zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby bytového domu s komerční částí na ulici 
Žižkova v Opavě. Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s 
plochou střechou sdružující funkce služeb a bydlení. 
V komerční části je navržena yoga studio s masérnou a hygienickým 
zázemím. Bytová část zahrnuje 11 bytových jednotek různých velikostních 
kategorií.  
Autor navrhl svislé konstrukce objektu z cihelných bloků Porotherm, 
pouze v suterénu jsou obvodové zdi železobetonové. Stropy jsou navrženy 
jako monolitické železobetonové. Fasáda je provětrávaná z 
cementovláknitých desek, zateplena minerální izolací. 
Urbanisticky i architektonicky je objekt začleněn vhodně do okolní 
zástavby. Jeho výška ani hmota nenarušují ráz okolí. Součástí řešení je 
kromě stavebně technických výkresů a vybraných detailů také hodnocení 
tepelně technických vlastností objektu, akustika a požárně bezpečnostní 
řešení stavby. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce x ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů x ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

S ohledem na velikost stavby a rozsah jejího zpracování je nutné 
podotknout, že se autor se svým úkolem vypořádal výborně. Zadání 
bakalářské práce splnil po obsahové, technické, estetické i formální 
stránce.  
Zvolené hmotové řešení působí v kontextu okolní zástavby jasně a 
čitelně. Autor v rámci architektonicko-urbanistického návrhu prokázal 
cit pro kompozici. Celý koncept řešení je smysluplný také ve svém 
dispozičním a stavebně-technickém řešení. Dispoziční návrh odpovídá svým 
řešením aktuálním ekonomicko-hospodářským potřebám. 
V přiložené technické dokumentaci autor prokázal úžasnou pracovitost a 
cílevědomost. Výkresy jsou zpracovány pečlivě, mají dostatečnou 
technickou vypovídací hodnotu a až na drobné nedostatky (např. chybějící 
odkaz apod.) jsou komplexní, což u studenta bakalářského studijního 
programu nemusí být vždy pravidlem. 
Konstrukční systém domu je navržen zcela logicky v návaznosti na jeho 
tvar, výšku a dispoziční řešení. Vybrané detaily, které student 
prezentuje mají profesionální úroveň. 
Nedostatky - podněty k diskuzi: 
1. Student v bodě A.4.e) údaje o dodržení technických požadavků na 
stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb uvádí: Stavba není kompletně navržena pro užívání osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Tyto podmínky splňují vchody do obytné i komerční části. 
a) Student by mohl zapracovat do tohoto bodu jednotlivé parametry 
stavby, které jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby v jejím platném znění, jelikož je to stěžejní 
vyhláška pro budoucí praxi v pozemním stavitelství. 
b) Student by měl postupovat v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb a popsat aplikované technické požadavky v souladu s touto 
vyhláškou. Např. řešení záchodové kabiny v komerční části (yoga 
studio/masérna). Nebo řešení výtahu, schodiště a zábradlí v bytové 
části. Tyto body nejsou v práci podrobně řešeny. 
2. V technické zprávě není uveden, ani okrajově, uvažovaný způsob 
vytápění a přípravy TUV, a také základní bilance stavby chybí. Student 
by mohl tyto body zpracovat aspoň koncepčně, což by přispělo k jeho 
lepší orientaci v celé problematice výstavby těchto druhů staveb. 
3. Ve výkresu základů chybí prostupy pro vedení inženýrských sítí. 
Student by měl být schopen popsat technické řešení prostupů. 
4. V půdorysu 4.np je uveden výlez na střechu, ale chybí popis jeho 
detailního řešení, včetně žebříku s ohledem na bezpečnost při užívání. 
Jak bude řešeno? 
5. Chybí situační výkres širších vztahů, resp. katastrální situace za 
něj nemůže být považována. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  
3 / 3 

Závěr: 

Celkový dojem z bakalářské práce je vynikající. Práce je zvládnuta 
komplexně, čitelně a přesvědčivě. Autor prokázal vysokou úroveň 
koncepčního myšlení, kreativity a technických znalostí. Bakalářskou 
práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  Podpis oponenta práce………………………………… 


