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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Martin Tomášek 

Oponent práce: Ing. Jan Osička 

Popis práce: 

 Předložená bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

samostatně stojícího bytového domu v obci Bystřice nad Pernštejnem, kterou vypracoval 

student Martin Tomášek. 

 Řešený objekt má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V suterénu jsou 

umístěny garáže pro uživatele objektu. V přízemí se nachází prostory pro komerční využití a 

dvě bytové jednotky. V druhém patře se nachází tři bytové jednotky a ve čtvrtém patře pak 

dvě bytové jednotky s terasou. Konstrukční systém je zvolen zděný, zastřešení objektu je 

jednoplášťovou plochou střechou. 

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: 

Koordinační situace C.3: 

-situaci bych pro lepší přehlednost řešil barevně 

-není vhodnější zvolit vytýčení v souřadnicích S-JTSK? 

-je uvažováno s parkováním pro vozíčkáře? 

-chybí rozhledový trojúhelník u sjezdu na místní komunikaci. Objasněte pojem „rozhledový 

trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

 

Půdorys 1.S: 

-na jaké prostory bytového domu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. §10-11? 

-chybí označení instalačních šachet, příp. zmíněné dvířka do šachty 
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Z jakého důvodu navrhujete obklad v sušárně a technické místnosti (příp. v celé úklidové 

místnosti)?  

Jak se správně zakreslují zárubně? 

 

Půdorys 1.NP: 

-překlady nad otvory se kreslí tenkou čerchovanou čarou s dvěma tečkami, ne velmi tlustě 

-šířka schodišťového stupně se zaokrouhluje 

-chybí obklad za kuchyňskou linkou. Uveďte správné výškové značení takového obkladu. 

 

Svislý řez A-A, B-B: 

-co je nutné v případě jílovitých zemin řešit? Jak bude řešení provedeno? Naznačte 

schematicky. 

Jaký máte použitý spoj HI pásů? Vyjmenujte další spoje. 

 

Půdorys ploché střechy: 

-chybí sklony ploché střechy, označení výrobků (klempířských) 

Jaký sklon má mít oplechování atiky? 

 

Kladečský plán stropu: 

-uveďte výhody a nevýhody použití stropních nosníků a vložek oproti ŽB desce 

 

PBŘ: 

-chybí zařízení autonomní detekce a signalizace. Kam se má toto zařízení umístit? 

Závěr: 

 Zpracování bakalářské práce je na velmi dobré úrovni, vše perfektně prokótováno, 

výkresová část je přehledná a detailně zpracovaná. Jednotlivé detaily jsou kvalitně řešeny, 

dobře popsány. Jednotlivé výpočty, posouzení a zprávy jsou přehledné a velmi kvalitně 

provedené. Vizualizace objektu je na poměrně dobré úrovni. Součástí návrhu je  vhodně 

vyřešené podzemní parkování a tak i dobře působící prostor kolem bytového domu. 

 Výše uvedené připomínky nejsou zásadního charakteru a student tak prokázal velmi 

dobrou orientaci ve studovaném oboru. Práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 

požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Dá se předpokládat, že dalším studiem 

a následnou praxí budou výše zmíněné nedostatky odstraněny. Bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 28.5.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


