
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Emil Melnik 

Oponent diplomové práce: Ing. Kateřina Čtvrtníčková 
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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Centrum volnočasových  
a sportovních aktivit Pardubice“, kterou vypracoval diplomant Emil Melník v 
akademickém roce 2012/2013. 

Projekt diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu „Centra 
volnočasových a sportovních aktivit“ v katastrálním území města Pardubice. Objekt je 
umístěn na rovinném pozemku. Objekt je navrhovaný jako samostatně stojící nepravidelného 
půdorysného tvaru. Objekt je navržen jako dvoupodlažní. Objekt je nepodsklepený. V úrovni 
prvního nadzemního podlaží se nachází hlavní vstup do objektu. Objekt je tvořen jako zděný, 
zdivo keramické. Stropní konstrukce je tvořená z železobetonových předpjatých panelů. 
Střešní konstrukce je plochá, jednoplášťová. Podlaží v objektu jsou propojeny betonovým 
schodištěm ze zdvihací plošinou. 

 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem diplomant vyrovnal celkem dobře. 
Objekt je však rozdělen na zázemí sociální zóny, či kuchyňky, kancelářské místnosti a další 
zóny. 

 

Diplomová práce je zpracována s velkými grafickými nedostatky! 

 

Předložená dokumentace odpovídá zadání. Výkresy jsou v dostatečném rozsahu, když 
s velkými grafickými nedostatky při zakreslování. Výkresy detailů jsou řešeny v dostačující a 
odpovídající úrovni, avšak v některých případech detaily, nejsou slovy „detaily“, ale pouze 
schémata. Chybějí obsahy v složkách. 

 

Projekt obsahuje: 

 

Textová část 

Přípravné a studijní práce  

Projektová část  - Textová část 

   - Výkresová část – přílohy 01 – 09 

   - Detaily „D1“ – „D8“ 



   - Požární řešení 

   - Specializace – VZT, akustika 

   - Výpočetní část  

Diplomový projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. Diplomant vypracoval výkresy 
v dostačující kvalitě, avšak s velkými grafickými nedostatky. Diplomant řešil nad míru své 
práce i specializaci na ústavu VZT-vzduchotechnika a na ústavu PST-akustiku. 

 

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky:  

Výkres č.1 - situace 

• je velmi nepřehledná, chybí tloušťky čar! 

• jakým způsobem bude nakládáno s dešťovými vodami 

• chybí dimenze inženýrských sítí 

• máte provedený výpočet parkovacích stání dle normy ČSN 73 6110? 

Výkres č.2 - základy 

• od jaké vrstvy se počítá ve skladbě podlahy součinitel prostupu tepla „U“?  

• proč jste a dle čeho navrhoval šířku a hloubku základových pasů 

• proč jste navrhoval železobetonové základové pasy? 

Výkres č.3,5 - půdorys 1, 2.np 

• je plocha sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu dostačující, 
jaká norma plochu určuje? 

• chyby při zakreslování (značení překladů, ozn. baterií, …. ) 

• v jaké výšce by se měl provádět řez schodišťovým ramenem? 

Výkres č.4 – strop nad 1.np 

• jakým způsobem bude provedena stropní konstrukce u hlavního schodiště 

Výkres č.12 – detail D3 

• je vhodně vedená 1.vrstva asfaltového pásu ploché střechy? 

Výkres č.13 – detail D4 

• jakým způsobem provedete odizolování kolem přepadové roury? 

Výkres č15 - detail D6 

• vysvětlete způsob uchycení asfaltové izolace k nerezové podpoře daného detailua 
opatření proti zatékání? 

 



Výkres č.17 – detail D8 

• jaké min. pevnosti musí být hutněna zemina a v jakých jednotkách se uvádí? 

 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu s některými nedostatky. Výše 
vytýkané nedostatky vychází z nedostatku zkušeností projekční činnosti.  

Přes nedostatky v projektu, které se projevily vlivem velkého objemu práce, či z nepozornosti 
a nezkušeností doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2,0 
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V Brně dne 21.1.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


