
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Novostavba polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

Autor práce:  Bc. Michael Blaha 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané 
k datu 10. 01. 2020 s názvem „Novostavba polyfunkčního domu v Uherském Hradišti“, kterou 
vypracoval pan Bc. Michael Blaha v akademickém roce 2019/2020.  
Předložená diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace pro objekt 
občanské vybavenosti. Rozsah diplomové práce je dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném a 
účinném znění. Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace polyfunkčního 
domu v Uherském Hradišti. Objekt má dvě nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. 
V přízemí se nachází komerční plochy a kavárna. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy 
kancelářské prostory. Objekt je navržen jako skeletový s výplňovým zdivem, s plochou střechou 
a je zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes některé drobné 
nedostatky zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a 
norem. Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
Body 1, 4 a 5 hodnotím jako výborné. 
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Body 2 a 3 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují drobné nedostatky týkající se 
konstrukčního řešení některých částí objektu, nebo nedostatečně vyřešené technické 
náležitosti. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) K čemu slouží odlučovač ropných látek a kde musí být osazen? C3 – Koordinační situační 
výkres 
2) Vysvětlete princip dilatačních spár a popište, odkud a kam budou probíhat? Jak se projeví 
dilatační spára v základech a je správně navržena? D.1.1.02ab – D.1.1.03ab Půdorys 1.PP – 
2.NP 
3) Je vhodné umístění drenážního systému na úroveň základové spáry? Co se stane při poruše 
systému s únosností zeminy? D.1.2.01ab Půdorys základů 
4) Zdůvodněte použití masivní silikátové betonové konstrukce jako spádové vrstvy ve skladbě 
ploché střechy. Jaká jsou dále požadavky na dilatování této vrstvy a jak bude dilatace řešena? 
D.1.2.05ab Půdorys střechy 
5) Jaký je minimální doporučený spád plochých střech dle ČSN 73 1901? Zdůvodněte spád 2 %. 
D.1.2.05ab Půdorys střechy 
6) Je vhodné a dostatečné kotvení příponek oplechování atiky pouze k pěnovému polystyrenu? 
D.1.2.06 Detail A – Atika 
7) Jakým způsobem budou kotveny prvky předokenních žaluzií? D.1.2.08 Detail C – Osazení 
okna 
8) Je hydroizolace spodní stavby v detailu vhodně ukončena? Popište provedení zpětného spoje. 
Je Vámi navržené řešení správné? Co lze očekávat při špatném natavení pásů? D.1.2.10 
Detail E – Detail u základového pasu 
9) Zdůvodněte kombinaci nosných systémů zděných, železobetonových monolitických a 
železobetonových prefabrikovaných.  

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu 
nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto 
práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal velmi dobré znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 13. ledna 2020 Podpis oponenta práce………………………………… 


