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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům s polyfunkcí 

Autor práce:  Bc. Jiří Kožík 
 
Oponent práce: ing. arch. Ivan Havlíček, ČKA 1473  

Popis práce: 

Diplomová práce je zpracována na základě územní studie pro konkrétní lokalitu Zlín – 
Boněcko. Tento podklad je zpracován v rozsahu obdobně vytvářených studií, je v něm řešena 
základní kompozice souboru budov, jsou určeny kapacity a charakter jednotlivých obytných 
objektů a rámcově je zpracována služebná infrastruktura.  
 
Diplomový projekt toto konkrétní zadání respektuje v plném rozsahu, jeden bytový dům ze 
souboru rozpracovává do podrobnosti prováděcí dokumentace předepsaného platnou 
vyhláškou o dokumentaci staveb. Navíc je oproti dispoziční skladbě domu v zadávací územní 
studii dům doplněn o podzemní podlaží, v němž je vyřešeno parkování osobních automobilů a 
v 1. NP. je namísto tří bytů doplněn provoz kavárny či občerstvení. Tyto nově implementované 
provozy by si zasloužily uvážlivější dispoziční řešení.  
 
Při obvyklém projekčním procesu autor obdobných řešení svoji práci obvykle konzultuje 
s mnoha specialisty nejen s odborností stavební, což by nakonec mělo vyústit k úspěšně 
zvládnutému stavebnímu řízení zakončenému vydaným stavebním povolením. Taková 
dokumentace se pak teprve stává zadáním pro dokumentaci prováděcí. Obávám se, že 
vynecháním tohoto procesu mnoha nejrůznějších konzultací a srovnávání odlišných názorů na 
řešenou problematiku zůstalo v tomto předloženém diplomním projektu velké množství 
dispozičních nejistot a prvotních řešení. 
 
Naopak v částech, které se zabývají konkrétními stavebními konstrukcemi je projekt zvládnutý 
poměrně standardně. Je zde vidět, že autor projektu má již velmi dobré a rozsáhlé zkušenosti 
ve stavební praxi. 
 
Na základě prostudování textové i výkresové části diplomové práce a také jejího zadání, 
územní studie, hodnotím tento projekt takto: 
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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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je velmi nerovnoměrná. Stavebně konstrukční věci jsou zvládnuty na 
mnoha místech excelentně, naopak dispoziční úpravy a některé zvolené architektonické prvky 
jsou velmi rozpačité. Například dřevěný fasádní obklad by v klimatických podmínkách střední 
Evropy vyžadoval mnohonásobně častější a nákladnější údržbu než klasická omítkovina nebo 
jiný obkladový materiál. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce obsahuje mnoho nepřesností založených spíše na přehlédnutí či zbrklosti v dílčích 
detailech. Z hlediska stavebního by ale takový dům bylo možno, po doplnění a upřesnění 
některých detailů snad dokonce i postavit. Což je účel prováděcí dokumentace. Nejspíše by 
nebylo z hlediska investora udržitelné zařazení domu do energetické kategorie C a bylo by 
v dnešní době vyžadováno splnění parametrů nejméně třídy B. To se pak projeví např. 
v řešení oken – v projektu je navrženo dvojsklo, bylo by nutné použít nejspíše trojité zasklení 
(textová část C.2.). Věřím, že požadavek na plochu větracích mřížek (text L.1.3.) ve vjezdových 
vratech do podzemních garáží o velikosti 1,2 m2 je také zapříčiněn jen přehlédnutím, jelikož 
takto velkou dírou ve „fasádě“ domu by unikalo příliš velké množství teplého vzduchu, pokud 
by toto podlaží bylo i jen temperováno. Ve stropě podzemního podlaží není navržena tepelná 
izolace, která by dokázala izolovat garáže od podlahy bytů v 1. NP. Tyto a další podobné 
konstrukční nedostatky by se zajisté odstranily, pokud by projektování probíhalo klasickým 
způsobem, při němž na prováděcím projektu spolupracuje více specialistů, kteří se kontrolují 
navzájem. 
Otázky mám dvě: 

1) prováděcí projekt by měl být vybaven také dílčími projektovými částmi profesí. Proč 
v tomto případě je vyjma stavební části vše ostatní téměř nezmíněno nebo dokonce 
chybí (elektroinstalace, bleskosvod, řešení vytápění apod.) ? 

2) komu je tento bytový dům s téměř jednolitou skladbou bytových malometrážních 
jednotek určen? Chtěl by diplomat v takovém domě sám bydlet? 
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Závěr: 

Doporučuji práci obhájit, neb věřím, že veškeré mnou viděné nedostatky jsou zapříčiněny 
výhradně nezkušeností autora v projekční praxi. Zkušenosti tohoto druhu lze, dle mého, 
získávat až dlouholetým projektováním. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum: 25. 1. 2019 Podpis oponenta práce 


