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Název práce: Skladová hala s administrativou 

Autor práce:  Bc. Petr Dostál 

Oponent práce: Ing. Lukáš Kovařík 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace objektu skladové haly 

s administrativou v areálu Zetor, Brno – Líšeň. Objekt je členěn na dvě části, a to část skladovou 

a část administrativní. Skladová část stavby slouží pro skladování nehořlavých ocelových 

výrobků. Administrativa disponuje třemi nadzemními podlažími, kdy 1.NP bude sloužit jako 

zázemí pro zaměstnance skladové haly, 2.NP a 3.NP pak jako administrativní prostory 

s kancelářemi doplněné o hygienické zázemí zaměstnanců. Stavba je navržena jako 

prefabrikovaný železobetonový skelet. Základové konstrukce objektu jsou navrženy hlubinným 

zakládáním piloty. Stropní konstrukce a zároveň střešní konstrukce haly je navržena 

z prefabrikovaných střešních vazníků tvaru T. Nosnou stropní konstrukci administrativní části 

tvoří předpjaté stropní panely spiroll. Střechy nad jednotlivými částmi objektu jsou navrženy 

jako jednoplášťové ploché. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předložená projektová dokumentace je zpracována systematicky a přehledně. Zvolené 

konstrukční řešení objektu je správné. Diplomová práce splňuje co do obsahu i rozsahu 

požadavky dané zadáním.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište řešení kotvení rohové lišty u atiky ploché střechy. 

2. Od jaké výšky okenních otvorů je nutné použít pákové ovladače oken? 

3. Způsob ošetření řezu sendvičového panelu v místě parapetu okna. 

4. Řezání sendvičových panelů – popište jaké nářadí je vhodné či nevhodné pro úpravu tohoto 

panelu. 

5. Popište detail provedení odvodnění střešního pláště skladové haly, pokud by byla střecha 

odvodňována okapem.  

6. Zdůvodněte volbu skladby střešního pláště haly. Případně jaká další alternativa skladby 

střešní pláště by byla vhodná.  

Závěr: 

Práce byla zpracována v rozsahu daném zadáním a požadavky, které vyplynuly v průběhu 

zpracování. Student ve své diplomové práci prokázal výbornou orientaci a znalost 

v problematice navrhování pozemních staveb. Jednotlivé dílčí výkresy jsou přehledné a do 

detailů popisují jednotlivé části stavby. I přes drobné nejasnosti či nepřesnosti hodnotím práci 

celkově kladně a doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  24. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


