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Student ve své závěrečné práci řeší návrh novostavby bytového objektu pod názvem Těžký 
dřevěný skelet v bytové zástavbě.  Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby a jako taková je i předmětem oponentního posudku. 

 

I. Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Student prokázal při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního 
stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí 
magisterského studia.  

Projekt těžkého dřevěného skeletu v bytové zástavbě v obci Velký Ořechov je volně stojící 
nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími. Půdorys objektu je přibližně ve tvaru 
obdélníka s předsazeným obdélníkovým komunikačním prostorem. Objekt je zastřešen 
sedlovou střechou, přesazená část valbovou střechou. V objektu se nachází celkem 9 
bytových jednotek, z toho 3 v přízemí spolu s kotelnou a kočárkárnou, 4 v patře a dvě 
v podkroví. Byty v podkroví jsou oba doplněny střešní terasou s plochou pochozí střechou.   

Nosný konstrukční systém je navržen z masivních trámových profilů 160x160 a 320x320, jež 
bude v obvodovém zdivu vyztužen dřevěnými ztužidlovými trámy a vyplněn foukanou 
izolací. Z vnější strany je systém doplněn dřevovláknitou izolací a pohledová vrstva je 
vytvořena z palubek. Vnitřní strana je zaklopena osb deskou s parozábranou, dále je zde 
vytvořena instalační mezera zaklopena sádrovláknitými deskami. Ostatní svislé konstrukce 
jsou podle funkce vytvořeny ze systému dataholz nebo sádrokartonovým stěnami s nosným 
kovovým roštem. Ztužení objektu je vytvořeno železobetonovým jádrem s prostorem 
schodiště a přilehlými chodbami. Stropní konstrukce je vytvořena systémem dřevěných 
průvlaků a na nich uložených stropnic. Pouze ve ztužujícím jádře jsou stropy železobetonové.  
Schodiště je taktéž monolitické železobetonové. Nosná konstrukce krovu nad hlavní částí je 
vytvořena stojatou stolicí s dvěma mezilehlými vaznicemi a jednou vrcholovou. Terasy 
v podkroví jsou zastřešeny plochou pochozí střechou.  

Projekt těžkého masivního skeletu v bytové zástavbě je z hlediska provozního a 
architektonického řešen přehledně, zapadá do okolní zástavby a dispozičními potřebami 
odpovídá danému provozu. Konstrukční řešení je jednoduché a srozumitelné. 

 

II. Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň grafického 
zpracování 



Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v požadovaném rozsahu zadání projektu diplomové 
práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je dobrá a odpovídá požadavkům 
běžné projekční praxe. 

Drobné nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad, 
že student další praxí tyto nedostatky odstraní. 

 

 

III. Vytčení chyb diplomové práce 

1) objasnit řešení likvidace dešťových vod z objektu a přilehlých zpevněných ploch 

2) výkres situace – vysvětlení potřeby dvou přípojek elektro 

3) objasnit uložení a ukotvení schodiště 

4) u kuchyňské linky chybí zakreslení a zakótování obkladu 

5) ve třech koupelnách chybí zakreslení sprchových koutů 

6) vyřešit odvětrání digestoře 

7) objasnit ukotvení schodiště v bytových jednotkách v podkroví 

8) v půdorysu podkroví chybí zakreslení zábradlí zabraňující pádu osob do 
schodišťového prostoru 

 

Student zpracoval diplomovou práci pečlivě, s pěknou úpravou a v předepsaném 
rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a 
dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 26. ledna 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


