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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

       

 
 

II. Připomínky k práci 
 

Cíl a zadání práce 
Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování vybraných částí projektové 
dokumentace stavebního povolení polyfunkčního domu v horském středisku. Projekt se 
zaměřuje na konstrukční a materiálové řešení a řešení vybraných stavebních detailů. 
 
Mimo stanovení součinitelů prostupů tepla skladeb by bylo vhodné rozšíření části např.: o 
energetický štítek budovy případně tepelně technické posouzení některých stavebních 
detailů. 
 
Odborná úroveň práce  
Odborná úroveň bakalářské práce je velmi dobrá.   
Mám následující drobné výhrady: 

• Detaily jsou zpracovány na velmi dobré úrovni. V některých případech se studentka 
dopustila chyb, zejména ve způsobu spojování/kotvení (v některých detailech je 
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spojování nedostatečné nebo chybí spojovací prvky, někdy je kotvení z hlediska 
přístupnosti neproveditelné např. kotvení střešního žlabu a oplechování do tepelné 
izolace). Pro kotvení ukončovacích lišt hydroizolace jsou použity šrouby s „čočkovou“ 
hlavou (může docházet k poškození hydroizolace a nedostatečnému natavení. 
Vhodnější je použití šroubů se zápustnou hlavou. Na střechách a terasách pod 
dlažbou na podložkách jsou navrženy různé spády (4,6-8%). Za dostačující se považuje 
5%. V detailech často chybí doplňková hydroizolace střech na nosné konstrukci pod 
tepelnou izolací. Dochází k nedostatečnému napojení povlakové hydroizolace v místě 
ukončení střechy (terasy). 

• V části „Tepelně technické řešení“ studentka zapomněla do výpočtu součinitele 
prostupu tepla zahrnout korekci za mechanické kotvení (izolantu a dřevěné roštu), 
které vytváří tepelné mosty. Tento nedostatek může mít negativní vliv na výsledný 
součinitel prostupu tepla. V kapitole D.3.5. „Tepelně technického řešení“ je ve 
výpočtu nesprávně zvolen typ hodnocené konstrukce. Studentka hodnotí strop a ve 
výpočtu je uvedena stěna. Obdobně je špatně zvolena konstrukce v kapitole D.3.2 
zde studentka stěnu hodnotí jako jednoplášťovou, ale stěna je provětrávaná 
dvouplášťová.  

• V dispozičním řešení vůbec nejsou zahrnuty požadavky z hlediska požární 
bezpečnosti. Z hlediska praxe vidím problematické řešení evakuace osob 
z jednotlivých pater. V objektu druhu OB2 (bytový dům) s touto výškou a obsazeností 
bude nutné navrhnout chráněnou únikovou cestu. Únikové cesty jsou příliš dlouhé, 
nejsou větrány ani osvětleny. Chybí okno na schodišti. V 1.NP objektu se nachází 
dveře, které jsou proti směru úniku. V textové části se píše požadavek na vybavení 
„všech“ požárních úseků přenosnými hasicími přístroji. Tento požadavek není 
podložen legislativou. Každý byt bude tvořen požární úsek a nemusí být vybaven 
hasicími přístroji. Na chodbách chybí prostor pro umístění hydrantového systému. 

 
Stavební a statická část odpovídá úrovní zadané bakalářské práci. Výpočty jsou dobře a 
přehledně zpracované. Stavební výkresy jsou na výborné úrovni.  
 
Vhodnost použitých metod 
V práci jsou použity vhodné metody, až na výše zmíněné výhrady.   
 

Formální a grafická úroveň práce  
Samotná grafická úroveň zpracování výkresů je na velmi dobré úrovni.  
V detailech není zcela jednoznačné řešení jednotlivých vrstev, jednotlivé klempířské prvky se 
na výkrese ztrácí. Doporučuji volit různé tloušťky čar pro zpřehlednění detailů.   
 

Srozumitelnost práce 
Je výborná.  
 
 

Schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech 
Schopnost studentky aplikovat projekční přístup hodnotím jako velmi dobrý. V práci mi chybí 
koncepční zahrnutí problematiky z hlediska požární bezpečnosti (zejména únikové cesty).   
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III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 
1) Jaké znáte systémové tepelné mosty? Jaký mají vliv na tepelně technické posouzení? 

Lze je zahrnout do výpočtu? Pokud ano, jak? 
2) Požadavky na příčky mezi jednotlivými pokoji. Výhody a nevýhody jednotlivých 

materiálových řešení. (jednovrstvé konstrukce, sendvičové konstrukce – zděné, SDK 
apod.) 

3) Jaké jsou požadavky na únikové cesty v bytových domech (objekty OB2) dle ČSN 73 
0833 a 73 0802. Jaké jsou limity nechráněných únikových cest v bytových domech 
(délky, počet podlaží objektu nebo požární výška). V případě návrhu chráněné 
únikové cesty typu A jaké lze principiálně navrhnout úpravy v řešené bakalářské 
práci?   
  
 

VI. Celkové hodnocení 
 

A (výborně) 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
V. Závěr 

 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 

 
 
V Praze dne 25.5.2021       
  

                     Ing. Michal Nývlt 
                  Oponent bakalářské práce 
  


