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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: MULTIFUNK ČNÍ OBJEKT 

Autor práce:  Bc. Michal Bogner 
Oponent práce: Ing. Ji ří Sládek 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává téma 
multifunkční objekt v obci Dýšina. Jedná se o nepodsklepený objekt, který se skládá ze dvou 
částí. Konkrétně administrativní část s byty a skladovací část. Administrativní část 
s bytovými jednotkami je třípodlažní, skladovací část je jednopodlažní. Budova je 
zastřešena sedlovou střechou. Konstrukční systém objektu je řešen jako železobetonový 
skelet kombinovaný se zděnými nosnými stěnami. 

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.: 

Návrh obsahově plně splňuje zadání diplomové práce. Dispoziční řešení stavby splňuje 
požadavky legislativní. Taktéž dispozice splňují účel, pro který bude budova využívána. 
Návrh konstrukcí, konstrukčních dílů a aplikace materiálů je velmi dobrý, reflektuje 
na současné trendy dílčích stavebních konstrukcí, vč. vhodně zvolených materiálů. Řešení 
respektuje legislativní požadavky, normy a PD je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. – 
vyhláška o dokumentaci staveb. Student se velmi dobře orientuje v problematice návrhu 
stavby. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt je zpracován dle platných 
zákonů, vyhlášek a norem. Dokumentace je poměrně rozsáhlá, přesto čitelná a přehledná. 
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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) Ve 3.NP jsou navrženy ocelové zárubně. Většinou se v těchto prostorech navrhují 
obložkové zárubně. Proč byly užity ocelové zárubně? 
 
2) Ve 3.NP je navržena mezi bytová příčka z SDK konstrukce. Nebylo by vhodnější užít 
masivní zděnou stěnu? 
 
3) Řez - pro přehlednost je vhodné zakreslit výškové staničení nižších střech a vývodů 
odkouření plynových kotlů z hlediska normových požadavků na min. výšku odkouření 
nad střešní rovinu.  
 
4) Zdůvodněte, pro jsou v rámci skladovací haly, užity ŽB žebra ve stěnách. 
 
5) Zdůvodněte kombinaci pórobetonových nenosných stěn s nosným cihelným zdivem. 
Z jaké důvodů nebylo řešení příček navrženo tzv. „systémově“, tj, příčky taktéž ze zdiva 
cihelného. 
 
6) Výběr skladby vnitřních omítek na různých prvcích interiéru z hlediska účelu a pracnosti 
– uveďte příklady alternativy. 
 
7) Uveďte důvod, proč základní obvodové zdivo je tepelně izolační, bez ETIC. Uveďte 
případně výhody/nevýhody řešení stavby při užití subtilnější cihelné stěny v kombinaci 
s kontaktním zateplením. 
 

Závěr: 

Multifunkční objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen velmi dobře. Výkresy 
splňují 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:  A / 1 

Datum:  25. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


