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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Jiří Vrbka 

Oponent práce: Ing. Jan Osička 

Popis práce: 

 Předložená bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

samostatně stojícího bytového domu v obci Bukov na Moravě, kterou vypracoval student Jiří 

Vrbka. 

 Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a je podsklepen. V objektu je celkově 10 bytů o 

různých velikostech. Suterén je tvořen ze systému ztraceného bednění, zateplené XPS. 

Nadzemní podlaží jsou zděné z keramických tvárnic. Zastřešení objektu je sedlovou střechou 

ze sbíjených vazníků. 

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: 

-není vhodnější zvolit vytýčení v souřadnicích S-JTSK? 

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

trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

 

Půdorys 1S, 1.NP: 

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

-chybí označení instalačních šachet, příp. zmíněné dvířka do šachty 

-výšku obkladu bych na WC volil 1500 (2000) mm - ekonomické hledisko 

Jak se správně zakreslují obložkové zárubně? 

Čím uvažujete vytápění objektu? 
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Podélný řez B-B: 

-uveďte alespoň jeden důvod použití drenáže u Vašeho objektu 

Jak má být správně provedena taková drenáž? Naznačte schematicky. 

Jaký máte použitý spoj HI pásů? Vyjmenujte další spoje. 

 

Výkres sestavy stropních dílců: 

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

 

Detail anglického dvorku: 

-celkově chybí u detailů legendy materiálů, např. u plastového světlíku by měl být obsyp 

jemnou zeminou nebo jemnozrnným pískem, aby se zamezilo poškození nasypanou zeminou 

(nejen při hutnění) 

Závěr: 

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

nejen graficky práce působí výborně, výkresová část je přehledná a detailně zpracovaná. 

Jednotlivé detaily jsou kvalitně řešeny, dobře popsány. Jednotlivé výpočty, posouzení a zprávy 

jsou přehledné a detailně provedené. Vizualizace objektu je také na velmi dobré úrovni. 

 Výše uvedené připomínky nejsou zásadního charakteru a student tak prokázal velmi 

dobrou orientaci ve zvoleném 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 drobné nedostatky odstraněny. Bakalářskou práci doporučuji k 

obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


