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Posudek oponenta

Název práce: BYTOVÝ DŮM

Autor práce: Michal Knotek
Oponent práce: Ing. Andrea Bílková

Popis práce: 

Student navrhnul dispoziční i konstrukční řešení stavby včetně posouzení stavební fyziky a 
požárně bezpečnostního řešení. Budova je částečně podsklepená s
podlažími.  

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci: 

Situační výkresy 
C.2  Koordinační situační výkres
Situace není dostatečně okótována. 
Architektonické řešení  
D.1.1.02 Půdorys 1S 
Nedostatečná šířka dveří do místnosti S13 vzhledem k
Jak bude zajištěno odvětrávání této místnosti? Jak velká plocha je nutná pro strojovnu 
vzduchotechniky? 
D1.1.03 Půdorys 1.NP 
Do místnosti 106 je šířka dveří 800 mm do kočárkárny nedostatečná pro zajištění komfortu 
pohybu s kočárkem. 
Ložnice vedle schodiště není vhodné umístění. Jak je schodiště uloženo z hlediska kročejového 
hluku ? 
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použitých metod a postupů ☐ X☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní X☐ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce X☐ ☐ 

Splnění požadavků zadání práce X☐ ☐ 

 

ituační výkres 
Situace není dostatečně okótována.  

Nedostatečná šířka dveří do místnosti S13 vzhledem k montáži technologických zařízení.
Jak bude zajištěno odvětrávání této místnosti? Jak velká plocha je nutná pro strojovnu 

Do místnosti 106 je šířka dveří 800 mm do kočárkárny nedostatečná pro zajištění komfortu 

není vhodné umístění. Jak je schodiště uloženo z hlediska kročejového 
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montáži technologických zařízení. 
Jak bude zajištěno odvětrávání této místnosti? Jak velká plocha je nutná pro strojovnu 

Do místnosti 106 je šířka dveří 800 mm do kočárkárny nedostatečná pro zajištění komfortu 

není vhodné umístění. Jak je schodiště uloženo z hlediska kročejového 
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D.1.1.10 Detail č. 1 a D.1.1.11 Detail č. 2 
Je vhodné lepit keramickou dlažbu na hydroizolační fólii? Zdůvodněte lepící tmel umístěný 
pod hydroizolační PVC fólií. 
Zvažte únosnost expandovaného polystyrenu vzhledem k pochůznosti balkonu. 
D.1.1.12 Detail č. 3 
Z jakého důvodu je parotěsnící vrstva vyvedena až na korunu atiky? Zvažte vhodnost kontaktu 
asfaltového pásu a PVC fólie.  
Zvažte vhodnost použití OSB desky. 
D.1.1.13 Detail č. 4 
Nevhodné umístění dlažby na tepelnou izolaci soklové části.  

Závěr: 

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá zadání. Grafické 
zpracování bakalářské práce je dobré úrovni. Práce obsahuje výše zmíněné nedostatky. Práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 31. 05. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


