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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Skladová hala s provozovnou 

Autor práce: Bc. Kukučka Lukáš  
Oponent práce: Ing. Řezníček Petr 

Popis práce: 
Student Bc. Kukučka Lukáš, zpracoval a jako podklad k následným SZZ jakož i oponentskému posouzení 
předložil svou diplomovou práci na téma „Skladová hala s provozovnou“ v obci Sokolnice. Tato 
diplomová práce řeší a je zpracována v požadovaném rozsahu, tj. projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Jak z předchozího vyplývá, předmětem DP, resp. projekčních prací byl obecný návrh 
skladové haly, kdy student navrhl konkrétní hlavní stavbu seskládající se ze dvou provozně propojených 
částí – objemově ve tvaru dvou navazujících kvádrů, a to administrativy a skladu vlastního. Jak stavba 
hlavní, tak stavby vedlejší jsou dislokovány na pozemku, jehož polohopis, reliéf a další okrajové 
podmínky nejsou pro dané účely zcela triviální.  

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 DP působí velice přehledně, je na velmi dobré grafické i odborné úrovni, z čehož lze 
usuzovat, že student má potřebný přehled v oboru.   

Připomínky a dotazy k práci: 

- v koordinačním situačním výkrese není zcela zřetelné řešení rozhledů připojované 
areálové komunikace, resp. není jasná délka stran rozhledových trojúhelníků. 

- v koord. situačním výkrese není vždy zcela zřejmé výškopisné řešení některých prvků. 
Zde by bylo dobré množství výškových kót posílit. 

- objasněte, jak a zdali je stavba řešena z hlediska ochrany proti radonu. 
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- objasněte důvody, proč je skladová hala rozčleněna do tří částí? 
- práce by měla obsahovat alespoň základní schémata vnitřních instalací  
 

Závěr: 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje cíle svého zadání a 
student Bc. Lukáš Kukučka tak zadaný úkol zcela zvládl. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  23. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


