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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:  Bytový dům u parku Stromovka 

Autor práce:  Nikola Kováčiková 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce odevzdané 
k datu 24. 05. 2019 s názvem „Bytový dům u parku Stromovka“, kterou vypracovala slečna 
Nikola Kováčiková v akademickém roce 2018/2019.  
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu novostavby 
bytového domu v obci České Budějovice. Jedná se o objekt s čtyřmi nadzemními podlažími s 
podsklepením, ve kterém se nachází celkem 7 bytových jednotek, společné prostory obyvatel 
domu a společenská místnost. Konstrukční systém je navržený jako zděný z cihelného systému 
Porotherm, které je kontaktně zatepleno. Ke svislým nosným konstrukcím dále patří 
železobetonové sloupy, které podpírají balkony a terasy. Zastřešení je tvořeno plochou 
střechou se stabilizační vrstvou z kameniva. 

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 nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí s drobnými chybami. Textová část a výkresová dokumentace projektu je 
zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. 
Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
Bod 2 hodnotím jako velmi dobrý. Ostatní body hodnotím jako výborné. 
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Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla 
zpracována s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet 
k diskuzi. 
1) Na jaké prostory bytového domu se vztahuje vyhláška 398/2009 Sb. dle paragrafů 10 a 11?  
2) Zdůvodněte použití podkladové desky v základech z betonu typu XA2. Co toto označení 
znamená a kam se tento beton používá? D.1.2.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
3) Zdůvodněte použití obvodových nosných konstrukcí z tvárnic Porotherm 30 AKU Z. Je možné 
dle výrobce zabudovat prvky jako jednovrstvé konstrukce mezibytových stěn? D.1.1.3 
PŮDORYS 1.NP - D.1.1.5 PŮDORYS 4.NP 
4) Jaké požadavky jsou kladeny na vzduchovou neprůzvučnost mezibytových stěn dle ČSN 73 
0532? Byl tento požadavek ověřen? PŘÍLOHA Č.2 - POSOUZENÍ STAVEBNÍ AKUSTIKY 
5) Vysvětlete spádování teras v jednotlivých patrech směrem k objektu. Je toto řešení vhodné 
vzhledem k odvodnění pouze jedním vtokem? Umožňuje toto řešení ČSN 73 1901 a navazující 
normy? D.1.1.3 PŮDORYS 1.NP - D.1.1.5 PŮDORYS 4.NP 
6) Je vhodné provádět střešní vpusť ploché střechy bez vyhřívání a bez kotvení? Jaká rizika tímto 
vznikají? D.1.2.6 DETAIL A - STŘEŠNÍ VTOK 
7) Do jaké skupiny budov pro bydlení OB z hlediska PBŘ objekt spadá? Jaká jsou kritéria pro 
zařazení? D.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
8) V rámci PBŘ nebyl posouzen požárně nebezpečný prostor/odstup požárních úseků v 1.S. Kdy 
je možné od výpočtu požárních odstupů upustit dle ČSN 73 0802? D.1.3.3 PŮDORYS 1.S 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu 
nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota bakalářské práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto 
práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal výborné znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 28. května 2019 Podpis oponenta práce………………………………… 


