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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Nástavba bytového domu 

Autor práce: Bc. Adrián Kollárik 
Oponent práce: Doc. Ing. Zden ěk Bažant, CSc. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá řešením rekonstrukce a nadstavby řadového městského domu, 

sestávajícího z původního (přestavbou upraveného) podzemního podlaží a šesti nových 

nadzemních podlaží. Stávající základy domu byly zesíleny a doplněny, dům byl nově opatřen 

vjezdovou rampou pro motorová vozidla a garážemi (nejsou součástí diplomové práce). Svislé 

konstrukce jsou zděné (např. vyztužená obvodová stěna, pilíře a ocelové sloupy). Stropy jsou 

skládány z prefabrikátů Spiroll, schody jsou železobetonové. Na nosné konstrukce je položena 

nová střecha (použitý materiál - ocel a dřevo).  

Diplomová práce obsahuje textovou část, seznam použitých podkladů, 6 ks nových výkresů 

(půdorysy, řezy, výztuž základů, detaily výkopových prací a betonáže základů), statický výpočet a 

návrh doporučeného stavebního postupu s vizualizací. Rozsah práce odpovídá požadavkům na 

DP.  

Hodnocení práce: 
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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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentá ř k bod ům 1. až 5.: 

Diplomová práce má dobrou odbornou úroveň, použité metody výpočtů jsou korektní, práce  

navazuje na uvedenou odbornou literaturu, nicméně její rozsah je chudý (7 položek, z toho 6 ks 

norem). Formální úprava textu a zpracování přehledných výkresů je vyhovující. K části stavebního 

postupu a vizualizace není připojen text, jsou uvedeny jen obrázky. Práce splnila požadavky 

zadání, jak odborně, tak i rozsahově.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

Vzhledem k tomu, že se u diplomové práce jednalo o rozsáhlou přestavbu - rekonstrukci 

historického domu bylo by vhodné v textové části uvést popis jeho původního stavu, tj. vzhledu, 

kvality kdysi použitých materiálů a případných starších  úprav a závad, vzniklých užíváním stavby 

od doby jejího vzniku. S přihlédnutím k tomu, že se diplomová práce zabývá statikou při 

rekonstrukci starého objektu, nepoužil diplomant při svém návrhu žádnou existující odbornou 

literaturu, která je v této oblasti poměrně bohatá.  

Jak se předpokládá prostorové ztužení 6.NP.? Účinky větru budou zde výrazné. Prosím o 

komentář k ev. přitížení základové spáry vlevo a vpravo ležících objektů (šestipodlažní nová 

nástavba starého řadového domu). Jaká zemina se nachází v podzákladí? 

Jaký je postup při provádění základů?  
  

Závěr: 

Diplomová práce splnila podmínky zadání. Odborná úroveň práce je dobrá, úvahy a připomínky 

k práci jsou uvedeny výše.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  18. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


