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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt bytového domu v Brně se zaměřením na stavební fyziku 
Jméno autora: Jan Sedlmajer 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124) 
Oponent práce: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání typu projektová dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o některou odbornost je relativně běžné. Totéž 
platí i pro výběr objektu. Zadání práce řadím s ohledem na rozsah zadávaných částí mezi náročnější. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  
Práce se zabývá projektem novostavby bytového domu se zaměřením na vybrané části stavební fyziky. Hlavní text práce je 
koncipován do struktury souhrnné technické zprávy. Navržené nosné konstrukce byly předběžně staticky posouzeny. 
Obalové konstrukce byly navrženy s ohledem na dodržení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla, vyloučení rizika 
vzniku plísní a eliminace vzniklého kondenzátu. Dále byl vypočítán průměrný součinitel prostupu tepla a na základě toho 
stanovena třída úspornosti obálky budovy. Detaily nadpraží a v místě vstupu na balkon byly modelovány i z hlediska 
dvourozměrného šíření tepla. Student neopomněl ani problematiku přehřívání místností (3) v letním období. Dělicí 
konstrukce byly navrženy a posouzeny s ohledem na zajištění požadované zvukové izolace. V oblasti stavební světelné 
techniky bylo posouzeno proslunění vybraných bytů a denní osvětlení vybraných obytných místností. V případě nesplnění 
limitních hodnot byla navržena vhodná úprava. Práce dále obsahuje vybrané části projektové dokumentace, které byly 
zakresleny v podrobnosti pro stavební povolení. Zadání textové a početní části bylo splněno. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Správně jsou zvoleny postupy při předběžném dimenzování nosných konstrukcí, posouzení tepelně technických vlastností, 
vyhodnocení přehřívání, při návrhu dělicích konstrukcí z hlediska zvukové izolace i při hodnocení denního osvětlení a 
proslunění. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Student využil znalosti získané v povinných předmětech (především stavební fyzika), dále čerpal z legislativních dokumentů 
a ve velké míře i z webových zdrojů. Student je schopný vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a je schopný 
aplikovat inženýrský přístup. Nedostatky, které shledávám z odborného hlediska, jsou následující: 
 Technická zpráva stavební části: 

o „Pouze 6 místností je orientováno přímo na severní stranu … V těchto místnostech není splněn požadavek 
na proslunění, a proto budou vedeny jako atelier.“ Zde se jedná o nepochopení požadavků kladených 
ČSN EN 17037. Na správné znění je uveden dotaz k obhajobě.  

o Kap. 4.5 – použité rozměry schodišťových stupňů (šířka 290 a výška 172) a šířka schodišťových ramen nesplňují 
požadavky na bezbariérové užívání stavby, jak je přitom napsané jinde v textu. 

o Mezipodesta má být stejně široká jako ramena, aby nevznikal jakýsi trychtýř při úniku osob. 
 B.1.1.02 Předběžný statický výpočet – šířka průvlaku TR.1.12 vychází empiricky 250 až 375 mm, zatímco v návrhu je 

uvedena šířka 800 mm. 
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 B.1.1.03b Akustika 
o u cihelných stěn je běžnější použití korekce 3 dB, příp. i 4 dB; korekce 2 dB se využívá především 

u železobetonových či jiných těžkých dělicích konstrukcí. 
o kap. 2.9.2 - limit na vstupní dveře je na rozdíl od ostatních konstrukcí vztažen k vážené (laboratorní) 

neprůzvučnosti, ne k vážené stavební neprůzvučnosti. Korekce na vliv vedlejších cest šíření zvuku se tak u dveří 
neodečítá. Chybně je to uvedeno také v tabulce 1 v kapitole 3. 

o kap. 2.9.3 – řez s uložením výtahové šachty je sice schematický, ale hydroizolace v místě návaznosti svislé 
na horní vodorovnou část by takto udělat nešla. 

 B.1.1.03c Světelná technika 
o kap. 1.2 / 3. odrážka – minimální výška Slunce 13° se týká dne 21. března, ne 31. března. 
o kap. 3.1 / Tab. 2 a 3 – jelikož nejsou součástí práce schémata oken, ani není popsána šířka rámů a členění okna 

štulpy či sloupky, jsou hodnoty Azas v podstatě nekontrolovatelné. 
o kap. 3.1 – odraznosti povrchů neodpovídají doporučením ČSN EN 17037 ani původní ČSN 73 0580-1. 
o kap. 3.2 – není uvedeno, pomocí jakého výpočtového vztahu byla vypočítaná meridiánová konvergence. 

 Půdorysy 
o v legendě je v površích stěn uvedena pouze omítka, píší se však i sokly (materiál a výška) a obklady. 
o místnosti v suterénu se mají značit na začátku s P nebo S, ne N. 
o u dveří v nosné stěně (např. z místnosti 1N.04.01) se kótuje větší otvor, ne ten menší (jinak by totiž ten velký 

otvor mohli na stavbě udělat jakýkoliv). 
o 1. PP – oceňuji ohled na odvod vody z prostoru garáží, každopádně chybí spádování podlahy. 
o 1. PP – není jasné, proč stěna kolem výtahů nenavazuje na průvlak. S ohledem na řez A1-A1 a zateplení průvlaku 

a stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem bude komplikovanější realizace zateplení v mezeře široké 
cca 150 mm (kóta chybí). 

 Svislý řez 
o u francouzského okna na schodišti chybí zábradlí. 
o návaznost schodišťových ramen na podestu v řezu A1-A1 je vyřešena chybně – není průnik spodních hran 

v jedné rovině. 
o ve skladbě podlahy A3 je zásyp mezi penetrací a stěrkou dosti zavádějící. 

 Detail u balkónu – poloha madla zábradlí neodpovídá půdorysu. 
 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je vhodně doplněna obrázky a tabulkami. Srozumitelnost práce je částečně snížena i vlivem některých nedostatků, 
které jsou uvedeny níže.  
 V klíčových slovech v angličtině chybí proslunění. 
 Str. 15 / kap. A.4 / h) – obestavěný prostor se uvádí v m3, ne v m2. 
 Str. 26 / kap. B.2.10 – veličina se nenazývá součinitel denní osvětlenosti, ale činitel denní osvětlenosti. 
 Technická zpráva stavební části – nejsou gabionové zdi, ale gabionové stěny. 
 B.1.1.02 Předběžný statický výpočet – spodní průvlak je chybně označen TR.1.9, správně má být TR.1.12. 
 B.1.1.03b Akustika / kap. 2.9.2 – překlep ve slovním spojení „chránění prostor“. Správně má být chráněný prostor. 
 B.1.1.03c Světelná technika 

o kap. 1.2 – „Požadavky na proslunění jsou stanoveny v ČSN 73 4301:2004“. Aby věta byla formálně správně, 
nebude v ní sloveso „jsou“, ale „byly“. 

o kap. 4 /str. 7 / tab. 4 a 5 – chybí uvedení jednotky činitele denní osvětlenosti. 
o kap. 4 /str. 7 / tab. 4 – červeně jako nevyhovující by měla být také hodnota 0,5 v KB 2 v místnosti 5 v bytu 

1N.07. 
o kap. 4 /str. 7 / tab. 5 – červeně zvýrazněné hodnoty 0,8 v KB1 a KB2 v místnosti 3 v bytu 2N.08 jsou vyhovující, 

ne nevyhovující. 
 Svislé řezy  

o nepsal bych zemina původní, ale rostlý terén. Tím se zdůrazní, že je netknutý. Původní zeminu totiž mohu 
vykopat a při požadovaných vlastnostech použít např. i na zpětné obsypání objektu. 

o stěna z monolitického železobetonu se nepopisuje jako zeď. 
o u střechy chybí hodnoty spádů (jsou jen u atiky). 
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 Detail u atiky – chybí popis čtverečku vlevo nahoře v místě ukončení hydroizolace a omítky průčelí objektu. 
 Detail u ostění – šrafa PUR tmelu v připojovací spáře částečně zasahuje do rámu okna, což zhoršuje přehlednost a 

čitelnost. 
 Detail spodní stavby 

o u dilatačního pásku chybí charakteristika použitého materiálu. 
o u drenážní trubky chybí uvedení dimenze (alespoň té minimální). 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Citační etika při zpracování této práce porušena nebyla. Využívány byly především legislativní dokumenty. Chybí uvedení 
použitých odborných softwarů. Mezi další připomínky z hlediska správnosti citací patří: 

 Str. 16 / kap. A.4 / i) – v textu chybí odkazy na zdroj, ze kterého byly převzaty hodnoty součinitele denní 
nerovnoměrnosti, hodnoty produkce splaškových vod, hodnoty odtokového součinitele atd. 

 V technické zprávě stavební části chybí v seznamu legislativních dokumentů TNI 36 0450. 
 B.1.1.02 Předběžný statický výpočet – v textu není (např. u přebíraných hodnot koeficientů) odkazováno na seznam 

zdrojů uvedený v závěru. 
 B.1.1.03c Světelná technika – chybí odkaz na výrobce okna, resp. odkaz na zdroj, ze kterého byla převzata hodnota 

činitele prostupu světla sklem. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Oceňuji komplexní zaměření práce na všechny oblasti stavební fyziky. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce je napsaná relativně srozumitelně. Chyby se v práci vyskytují odborného i formálního charakteru. Na druhou 
stranu musím vzít v potaz velký rozsah práce a komplexní zaměření práce. 
 
Otázky k obhajobě jsou následující: 

1) V závěru práce je napsáno: „Světelná technika je v projektu řešena posouzením … proslunění nepříznivě 
orientovaných místností“. Co si má čtenář představit pod pojmem nepříznivá orientace? Za jakých 
podmínek oblohy a polohy slunce na obloze se proslunění ověřuje? 
 

2) V technické zprávě stavební části píšete „Pouze 6 místností je orientováno přímo na severní stranu … 
V těchto místnostech není splněn požadavek na proslunění, a proto budou vedeny jako atelier.“ Musí být 
prosluněny všechny obytné místnosti? Kolik obytných místností v bytu muselo být prosluněno podle 
ČSN 73 4301 a kolik jich musí být prosluněno podle ČSN EN 17037? 
 

3) Na výseku svislého řezu A1-A1 přes 1,5 podlaží popište grafický postup řešení geometrické návaznosti 
schodišťových ramen na podestu. 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 1. 6. 2021     Podpis: 


