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 Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Bytový dům 
Brno-Slatina“, kterou vypracoval diplomant Bc. Jan Přichystal ve školním roce 2012/2013. 
 
 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
novostavbu bytového domu. Z funkčního hlediska se jedná o objekt pro bydlení se 13-ti 
bytovými jednotkami. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní stavba bez podsklepení. 
Konstrukční systém budovy je stěnový, obvodový plášť je proveden ze zdiva Porotherm 
s kontaktním zateplovacím systémem, založení objektu formou základových pásů, stropní 
konstrukce jsou řešeny jako monolitické spojité desky, monolitické je rovněž schodiště. 
Střecha objektu je navržena jako jednoplášťová plochá, ve 4. NP je střecha využita jako terasa 
a zatravněná střecha. 
 
 Součástí diplomové práce je obsáhlá projektová dokumentace objektu včetně 
zpracování mnoha detailů objasňující stavebně technické řešení projektovaného objektu, dále 
diplomová práce zahrnuje posouzení objektu z hlediska stavební fyziky s tepelně technickým 
posouzením, výpočtem doby proslunění a s hodnocením konstrukcí z hlediska 
neprůzvučnosti. Součástí je rovněž požárně bezpečnostní řešení objektu. Specializací jsou 
betonové konstrukce se statickým výpočtem a posouzením spojité stropní desky nad 1. NP, 
dále TZB – zdravotechnika zahrnující kanalizaci a vnitřní vodovody. 
 
 Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě na výborné grafické i obsahové úrovni, 
dokumentace je přehledná, úplná a řešení jednotlivých konstrukcí a skladeb je zcela 
jednoznačné.  
 
Dotazy pro diplomanta: 

- Jaká se uvažuje výška odstřikující vody u soklu? Navrhněte opatření. Jak vysoko má 
být vytažena hydroizolace na svislé konstrukce? 

- Z jakého důvodu jsou okenní a dveřní otvory v obvodových stěnách osazeny až 
v tepelné izolaci? 

- Z jakého důvodu je parotěsná vrstva natavena bodově na stropní konstrukci? 
- Jaký je požadavek na minimální sklon hlavní vodotěsnící vrstvy ploché střechy? 
- Jaká je stanovena maximální délka připojovacího potrubí od zařizovacích předmětů? 

 
Závěr: 
 Diplomant vypracoval velmi kvalitní diplomovou práci a prokázal schopnost 
samostatné práce a orientace při zpracovávání konstrukčního řešení budovy. 
 

Klasifika ční stupeň ECTS:  A/1 
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