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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Novostavba bytového domu 

Autor práce: Lenka Karpíšková 

Oponent práce: Ing. Petra Vorlíčková 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového 

domu. Navrhovaný objekt se nachází na katastrálním území Dačice na parcelách č. 2271/105, 

2271/106. 

Bytový dům je navržen jako samostatně stojící, třípodlažní objekt. V domě se nachází celkem devět 

bytových jednotek. 

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: 

Textová část je zpracována podrobně a přehledně. Výkresová část je vyhovující. Vytkla bych pouze 

drobné chyby, které ovšem nejsou zásadního charakteru, především pak chybějící popisy a odkazy 

na výkresech a chybějící kótování. Práce obsahuje komplexní část stavební fyziky, kde student 

prokázal schopnost využívat potřebný software, požárně bezpečnostní řešení a další přílohy včetně 

3D modelů. 

 

K předložené bakalářské práci mám tyto připomínky: 

Situační výkresy nejsou vypracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb. v rozsahu pro provádění stavby. Na 

situačním výkrese mi chybí množství kót a legend. Dále by bylo vhodné vidět výškové členění u 

ploché střechy a ve výkresu základů chybí alespoň jeden řez.  

Ve výkrese stropní konstrukce nad 2.NP je chybně veden sklopený řez schodištěm.  

V detailu soklu by bylo vhodné použití rohového profilu s okapničnou. 

V požárně bezpečnostním řešení mi chybí situace se zakreslenými odstupovými vzdálenostmi. 
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1) Dle souhrnné technické zprávy budou dešťové vody svedeny do vsakovacího zařízení, jak by 

toto řešení vypadalo v situačním výkrese? 

2) Jsou na ploché střeše navrženy záchytné prvky, například Z05, který je zaznamenán ve výpisu 

výrobků? 

3) Popište prosím způsob uložení a kotvení okenního rámu. 

4) Popište prosím podrobněji detail terasy ve 2.NP. 

Závěr: 

Práce splňuje svým rozsahem a úrovní požadavky, které jsou na bakalářskou práci kladeny. 

Připomínky nejsou zásadního významu. Doporučují bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 30.5.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


