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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Výroba značkové konfekce Brno 

Autor práce:  Filip Maršálek 

Oponent práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je stavba výrobního charakteru, která je určena pro krejčovské 

práce, výrobu a distribuci konfekce. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je navržen jako 

ocelový skelet z ocelových válcovaných profilů. Jedná se o částečně svařovaný a částečně 

montovaný objekt, který je ztužen železobetonovými stěnami a ocelobetonovými spřaženými 

stropy. Budova je zastřešena převážně plochou střechou s příhradovými vazníky. Výrazným 

prvkem jsou pilové světlíky, které nejenže zajišťují potřebné světelné podmínky, ale zároveň 

tvoří výrazný architektonický prvek stavby. 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Stavební řešení odpovídá zvolenému zadání bakalářské práce. Stavba je řešena způsobem 

odpovídajícím současné době a dle potřeb funkčního využití jednotlivých provozů.  Z hlediska 

konstrukčního hodnotím práci kladně, neboť jsou voleny materiály a konstrukce, které odpovídají 

současným technickým požadavkům. Toto konstrukční řešení je možné považovat za „standardní“, 

nejedná se o „inovativní“ pojetí, což ani pro tyto typy staveb s ohledem na jejich funkci a 

ekonomickou podstatu není příliš žádoucí. Při použití ocelových konstrukčních prvků stavba nabývá 

nejen na určité „lehkosti“, ale zároveň je tím výrazně urychlena doba výstavby, což u těchto staveb 

je zásadní.  
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Co se týče grafické úrovně, tak mohu jen konstatovat, že je na velmi dobré úrovni. Práce obsahuje 

kromě technických zpráv a specifikací technické výkresy, které jsou zpracovány v souladu 

s běžnými zvyklostmi. Práce je řešena dostatečně podrobně a neodhalil jsem zásadní nedostatky. 

K práci mám pouze tyto drobné připomínky: 

 V oddílu B a C jsou uvedeny výpočty součinitele prostupu tepla U pro obvodovou stěnu, 

střechu a podlahu na terénu. Ve výpočtu součinitele U pro obvodovou stěnu ale není 

započítána přirážka na vliv kotvení zateplovacího systému. Výsledná hodnota součinitele U 

by pak byla na hranici normativního požadavku.  

 Tloušťka tepelného izolantu v podlaze na zemině činí 60 mm, jedná se o extrudovaný 

polystyren s uvedenou lambdou 0,03 W/mK. Součinitel prostupu tepla U podlahy vychází U 

= 0,44 W/m2K, což těsně splňuje normativní požadovanou hodnotu, avšak do hodnocení 

nebyla opět započítána přirážka na tepelné mosty, které vznikají v místech příček a stěn 

v kontaktu s podlahou. Požadavek by tedy reálně splněn nebyl. Podlaha je tedy dle mého 

názoru z tepelně-technického hlediska nedostatečně izolována. Z hlediska tepelných izolací 

bych doporučil zpracovateli být celkově trošku „velkorysejší“, už jen s ohledem na současné 

požadavky na energetickou náročnost staveb. 

 Schodiště ve vstupní hale 1.01 (výkres C-05.1 Půdorys 1.NP) má zakresleno 11 výšek, 

psáno je 12x166,67…, v řezu (výkres C-10) je zobrazeno 12 výšek. Rovněž ve výkresu 

skladby stropu nad 1.NP C-06 je zakresleno 11 výšek.  Co je správně? Jaká je povrchová 

úprava stupňů a mezipodesty? Je počítáno například s tloušťkou dlažby? Při porovnání 

rozměrů a kót ve výkresu skladby stropu, půdorysu a řezu se zdá, že zde bude jen nějaký 

nátěr nebo žádná nášlapná vrstva. Upřesněte. 

 

 

Závěr: 

Student přes výše uvedené výtky splnil požadavky zadání bakalářské práce a tuto práci hodnotí 

kladně a doporučuji k obhajobě 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  18.2.2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


