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Popis práce: 
Student ve své bakalářské práci navrhuje objekt samostatně stojícího bytového domu v Humpolci.
Projekt  řeší  novostavbu  bytového  domu  zděným  systémem  z  keramických  tvárnic.  Objekt  je
částečně podsklepený,  třípodlažní,  s valbovou střechou se sklonem 20 % (cca 11°),  obsahuje
7 bytů a prodejnou jízdních kol. Jeden z bytů je navržen jako bezbariérový pro využívání osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace.
Z architektonického hlediska se jedná o klasickou stavbu bytového domu, která hmotou, použitými
materiály i dispozičním řešením odpovídá požadavkům na současné bydlení. Bytový dům nabízí
různé velikosti bytů. Půdorys domu opisuje přibližně tvar obdélníku 14,5 m a 16 m, který má po
svém obvodu různá odskočení a výklenky. Tento členitý tvar se zdá architektonicky zajímavější, z
hlediska tepelných ztrát a nákladů na samotnou stavbu se jeví řešení už méně efektivní. Obytné
místnosti jsou dle ČSN dostatečně prosluněny a prosvětleny, přesto by se dispozice tohoto domu
spíše hodila s orientací hlavního vchodu na severní stranu. Celkově po architektonické stránce je
dům velmi dobře vyřešen.
Bakalářský projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Grafická úroveň je
výborná. Výkresová dokumentace je vypracována v předpokládaných podrobnostech, jednotlivé
výkresy jsou zpracovány přehledně. Chtěl bych ocenit, že se student s odvahou pustil do poměrně
velkého  objektu.  V  dokumentaci  jsou  všechny  potřebné  výkresy  včetně  podrobností  a  výpisů
výrobků. Textová část projektu je v pořádku, bez připomínek.

Hodnocení práce studenta:

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 ☒ ☐ ☐ ☐

 1/2



Připomínky a dotazy k práci:
 Popište  způsob  zásobování  skladu  prodejny  kol  v  1NP.  Nebylo  by  vhodné  navrhnout

servisní vstup?
 Ložnice 301.3 a 301.5 jsou přístupné přímo z obývacího pokoje. Jak je v tomto případě

vyřešeno oddělení klidové a společenské zóny?
 Stropy jsou navrženy montované z předpjatých betonových panelů, z jakého důvodu jste

zvolil  monolitické  ŽB  schodiště  místo  prefabrikovaného?  Jaké  výhody  nebo  případně
nevýhody toto řešení přináší?

 Řez  A-A  procházející  schodištěm  neodpovídá  zakreslení  v  půdorysech,  řezáno  je
výstupním ramenem schodiště, v řezu je naopak šrafováno rameno nástupní. Navrhujete
levotočivé nebo pravotočivé schodiště?

 Ve  skladbě  terasy  S12  jste  nenavrhl  povlakovou  nebo  stěrkovou  hydroizolaci.  Popište
provedení a životnost keramické dlažby lepené přímo na stříkanou dvoukoukomponentní
PU pěnu.

 Zdůvodněte návrh masivních základových pasů (průřezu 1400 x 1000 mm apod.). Nebylo
by vhodnější navrhnout jiný způsob zakládání?

 Tepelnou izolaci stěn pod úrovní terénu navrhujete kotvit talířovou hmoždinkou s kovovým
trnem,  dochází  tedy  k  perforaci  hydroizolace.  Nebylo  by  vhodnější  zvolit  jiný  způsob
stabilizace tepelné izolace?

Závěr:
Student  zpracoval  bakalářskou práci pečlivě a v předepsaném rozsahu,  úroveň práce je velmi
dobrá. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5

Datum: 4. 6. 2018 Podpis oponenta práce 
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