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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Polyfunkční dům 

Autor práce: Bc. Patrik Mikudík 
Oponent práce: Ing. Vendula Blažková 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší architektonicko-stavební a částečně i stavebně-konstrukční řešení 
polyfunkčního objektu v Povážské Bystrici v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.  
Polyfunkční objekt je navržen se třemi nadzemními podlažími v stěnovém konstrukčním 
systému s částí zapuštěnou pod úroveň terénu řešenou formou ŽB vany z vodostavebního 
betonu. Zastřešen je plochou jednoplášťovou vegetační střechou. 
 
 

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 práce je zpracována v souladu s požadavky na rozsah a obsah projektové 
dokumentace. Student v rámci řešení jednotlivých částí projektu využil aktuálně dostupných 
materiálů a řešení. Projektová dokumentace je celkově, až na drobné výjimky, přehledná a 
čitelná. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) Při popisování dvoukřídlých dveří doporučuji popsat jmenovitou šířku primárního a 
sekundárního křídla. 

2) Půdorysné zakreslení schodiště by mělo být zakresleno tak, aby všechny mezipodesty 
byly vyobrazeny v pohledu shora. 

3) U jednotlivých částí půdorysů pod terénem doporučuji zakreslit schématicky pozici 
záporového pažení. 

4) V půdorysu 3. NP m.č. 301 objasněte jakým způsobem zabezpečujete volný okraj 
s pádovou hloubkou proti pádu osob. 

5) V předložené projektové dokumentaci chybí řez schodištěm. 
6)  U řezu A-A objasněte pozici záporového pažení dle zakreslení. Z jakého důvodu je 

záporové pažení odsazené? Navrhněte alternativní pozici záporového pažení a posuďte 
výhody a nevýhody. 

Závěr: 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelové pro daný typ využití. Student dobře využil 
zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují.  
Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 
úpravě uvedených nepřesností příp. nejasností. 
Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


