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I. Kritéria hodnocení 

 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce X       

Odborná úroveň práce X       

Vhodnost použitých metod X       

Formální a grafická úroveň práce X        

Srozumitelnost práce X       

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

 X      

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 

do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Připomínky k práci 

 
Zadáním bakalářské práce byl návrh domova pro seniory v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení. 
Bylo rovněž provedeno porovnání variant s využitím fotovoltaiky a solárních kolektorů.  
Práce je rozsahem a grafickým provedením velmi zdařilá, přehledná, s malým množstvím nedostatků. Je patrná 
zatím menší znalost příslušné legislativy, což se projevuje zejména na znění technické zprávy. Např. kapitola 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby řeší pouze bezpečnost při výstavbě, nikoliv bezpečnost při užívání – 
protiskluznost povrchů, zábradlí, atd. Doprava v klidu v Praze by měla být řešena dle PSP. Kapitola B.7. Ochrana 
obyvatelstva nemá řešit ohrožení obyvatelstva v okolí novou budovou, apod.  
Větší problém spatřuji v označení objektu jako obytné budovy. Budova nesplňuje požadavky na obytnou 
budovu (např. dispoziční, že není oddělený vstupní prostor do bytové jednotky), a jedná se tak o budovu 
ubytovací. To je však v rozporu s pojetím Průkazu energetické náročnosti budovy, a s návratností některých 
opatření, které předpokládají dotaci z programu Nová zelená úsporám. 
Další nedostatky již uvedu stručně: 

- v kapitole Ochrana proti hluku je řešen pouze hluk z výstavby, není řešen hluk ze stacionárních zdrojů 
- v kapitole Odpady vzniklé užíváním nejsou řešeny odpady ze stravování 
- chybí popis připojení na komunikaci a na inženýrské sítě 
- vodovodní šachta má pro objekt malé rozměry 
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- chybí popis splaškové kanalizace, nesprávná terminologie 
- napojení KZS na balkón v detailu 8 neumožňuje dilataci, bude docházet k trhlinám 

 
 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 
V detailu okenního nadpraží je kombinace materiálů EPS/PIR/XPS. Je tloušťka PIR dostatečná, aby nedocházelo 
k vlhkostním poruchám? Nebude omítka na rozhraní XPS a EPS praskat?   
Je XPS vhodný do skladby suterénní stěny pod omítku?  

 

 

VI. Celkové hodnocení 

 
Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou: 

 

 

výborně (A) 
 

 
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:  
 

X Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Praze dne 13.6.2021 

 
 
 
         Ing. Kateřina Volšíková, Ph.D.

   


