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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Terasový bytový dům v Novém Jičíně 

Autor práce:  Jakub Kadlec 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané k datu 28. 
05. 2019 s názvem „Terasový bytový dům v Novém Jičíně“, kterou vypracoval pan Jakub Kadlec 
v akademickém roce 2018/2019. 
Předmětem bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná 
se o samostatně stojící objekt se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Dům nabízí 8 bytů, 2 
ubytovací jednotky, a v suterénu také 4 garáže, sklepní kóje pro každý byt, kolárnu, kočárkárnu a 
fitness. Dům má jednoplášťovou plochou střechu a je vyzděn kontaktním zateplovacím systémem. 
Dominantou je ustupující konstrukce na jižní straně vytvářející příjemné terasy s pěkným výhledem 
do krajiny. 

Hodnocení práce: 
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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 práci byly nalezeny závažné nedostatky, které se týkají zakreslovacích norem a rozsahu zadání. 
Předmětná práce svým obsahem mnohdy neodpovídá požadavkům na projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projekt byl v některých svých 
částech vypracován dle zásad pro zakreslení stavebních konstrukcí, avšak některé výkresy často 
neodpovídají rozsahu informací, nebo se v nich vyskytují závažné zakreslovací chyby, které mnohdy 
znemožňují případnou realizaci objektu.  
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Textová část a výkresová dokumentace projektu často není zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem, zejména se nedostatky týkají obsahu 
jednotlivých výkresů. 
Bod 1 hodnotím jako nevyhovující, neboť jednotlivé výkresy a výstupy mnohdy neumožňují reálné 
provedení stavby, nebo nejsou ve stupni projektové dokumentace pro provádění staveb. 
Bod 2 hodnotím jako dobrý, student pochopil potřebné metody a postupy nutné pro zhotovení 
jednotlivých konstrukcí, často však tyto myšlenky nebyly dovedeny do konce, nebo nebyly 
zakresleny. 
Bod 3 hodnotím jako dobrý, student prokázal využití odborné literatury, avšak opět nebyly všechny 
náležitosti vypracovány v potřebném rozsahu. 
Bod 4 hodnotím jako nevyhovující, jednotlivé výkresy jsou sice přehledné, ale mnohdy neobsahují 
potřebné informace, chybí popisky, šrafování, kótování (např. řezy, základy apod.).  
Bod 5 hodnotím jako nevyhovující, v práci se nachází velké nedostatky zejména z oblasti PBŘ, dále 
chybí například vyhodnocení některých částí stavební fyziky apod.  
Student prokázal schopnost samostatnou tvůrčí činnost ve vyhovujícím, často nepřesvědčivém 
rozsahu. Zadaná problematika byla zpracována s vyhovujícím přehledem. Uvedené nedostatky jsou 
však zásadní a týkající se zejména nedostatečného rozsahu předložené práce. Otázky mají vybízet 
k diskuzi a mají ověřit požadovanou míru znalostí pro úspěšné splnění obhajoby. 
 
1) Jakým způsobem byl stanoven počet parkovacích míst objektu? 2.02 Celkový situační výkres 
2) Je vhodný přístup na terasu 1NP23 a 1NP24 z prostoru okolního terénu v případě bytového domu? 
Jak bude odstraněn tento nedostatek? 3.02 Půdorys 1.NP  
3) Jakým způsobem jsou řešeny překlady nad okny vyšších světlostí? Jsou tyto prvky někde popsány, 
nebo jinak zmíněny? 3.02 Půdorys 1.NP - 3.04 Půdorys 3.NP 
4) Z jakého důvodu je objekt proveden z tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM? Neexistuje 
ekonomičtější řešení?  
5) Řez objektem neobsahuje popisy, úplnou legendu materiálů, výplně a některé základní kóty. Co 
musí řezy dokumentace ve stupni DPS dle vyhlášky 499/2006 Sb. obsahovat? 3.05 Příčný řez A-
A'  
6) Jakým způsobem jsou přerušeny tepelné mosty v místě převislých konstrukcí balkónů? 3.05 
Příčný řez A-A'  
7) Jakým způsobem je řešena únosnost a prostorová tuhost výtahové šachty? 3.01 Půdorys 1.S - 
3.04 Půdorys 3.NP 
8) Půdorys základů neobsahuje dostatek informací pro stupeň dokumentace DPS. Co vše musí být 
náležitostí tohoto výkresu? Je kótování a popis dostatečný pro případnou realizaci? 3.20 Půdorys 
základů 
9) Část PBŘ neodpovídá předložené dokumentaci, není úplná a není možné ji zkontrolovat. Jak byly 
stanoveny požární odstupy a jednotlivé požární úseky? Je objekt správně zařazen do typu budov 
OB1? Co říká ČSN 73 0833 3.5? Složka č. 4 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
10) Co je výsledkem posouzení objekt na oslunění a osvětlení? Chybí slovní hodnocení. Dle jakých 
norem bylo postupováno? Zabýval jste se energetickým hodnocením budovy? Proč nebyl doložen 
energetický štítek obálky budovy? Složka č. 5 - Stavební fyzika 
11) Kde je v detailu 3.19 řešena hydroizolace? Jak bude řešena? Jak bude světlík kotven? 3.19 
Detail anglického dvorku 
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12) Jakým způsobem bude proveden záchytný systém proti pádu osob u ploché střechy? Jsou 
informace pro provedení střešního pláště dostatečné a správné? Jsou výškové kóty atik a dalších 
prvků vystupujících nad rovinu střechy správné? 3.10 Půdorys střešního pláště 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře, problémem je však rozsah informací. 
Projekt byl v některých svých částech vypracován dle zásad pro zakreslení stavebních konstrukcí, 
avšak některé výkresy neodpovídají rozsahu informací, nebo se v nich vyskytují závažné zakreslovací 
chyby, které mnohdy znemožňují případnou realizaci objektu. V konstrukčním řešení objektu nebyla 
shledána žádná zásadní pochybení, která by vedla k porušení stability. Rozsahem a formálními 
náležitostmi některé části předložené práce zcela nenaplňují očekávaný rozsah zadání bakalářské 
práce, což je zřejmé například ve smyslu absence některých posouzení, požárně bezpečnostního 
řešení, nebo nedostatečnému rozsahu předložených výkresů, které často neumožní provedení 
konstrukce, nebo pochopení problematiky. Hodnota bakalářské práce přes veškeré chyby odpovídá 
požadavkům, které jsou na tuto práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal vyhovující 
znalosti a orientaci v oboru studia, které budou formou otázek ověřeny. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum: 29. května 2019 Podpis oponenta práce………………………………… 


