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Autor diplomové práce: Bc. Pavel Vacek 

Oponent diplomové práce: Ing. Lukáš Žižka 

Diplomová práce je zpracována na téma Bytový dům „Vacek“ v akademickém roce 
2014/2015. Předmětem této práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby, která by svým obsahem splňovala zadání v požadovaném rozsahu na grafické a 
technické úrovni. Autor v této práci řešil novostavbu bytového domu v proluce. Bytový dům 
je navržen jako podsklepený, se dvěma podzemními a osmi nadzemními podlažími, 
zastřešený plochou jednoplášťovou střechou. 

Řešená diplomová práce není odevzdaná v předepsané formě. Chybí zde několik výkresů 
(situační výkresy, výkresy tvarů), výpisů (skladeb, prvků atd.) či technická zpráva. Průvodní a 
souhrnná zpráva doložené autorem nejsou zpracovány dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., faktickou 
stránkou věci však je, že jsou napsány příliš obecně a opomíjejí tak důležité informace 
technického, materiálově technologického a konstrukčního rázu. Vyjma výkresů detailů je 
diplomová práce zpracována na úrovni dokumentace pro stavební povolení (chybí bližší 
specifikace materiálů v legendách, chybí prostupy instalací, odkazy a poznámky odkazují na 
neexistující části projektové dokumentace atd.). 

Z hlediska architektonického a konstrukčního je diplomová práce zpracována na dobré 
úrovni, z hlediska provozně dispozičního na úrovni průměrné, s několika chybami, které 
nejsou hrubého charakteru. 

Připomínky k diplomové práci: 

• nevhodné řešení provozní části objektu (kavárny) – chybí šatna pro zaměstnance, 
jednotlivé sklady, počet zařizovacích předmětů na WC není dostatečný 

• špatně zpracovaná zpráva požární ochrany – požárně nebezpečný prostor zasahuje na 
sousední objekt, není patrné požárně bezpečnostní řešení garáží 

• není jasné, proč jsou v bytech navrženy technické místnosti a ocelové zárubně 

• odkazy, poznámky atd. nelze dohledat 

• vysvětlete systém parkování vozidel 

Autor se snažil v diplomové práci v dobré technické i grafické kvalitě vyřešit potřebné 
náležitosti projektu, který by bez doplnění několika důležitých částí, nemohl sloužit jako 
dokumentace pro provedení stavby. Pozitivně lze však určitě hodnotit zpracování detailů a 
hlavně specializace projektu z oblasti geotechniky, které autor věnoval možná až moc úsilí na 
úkor ostatních nenahraditelných částí projektové dokumentace. 

Závěrem lze konstatovat, že přestože autor prokázal dostatečné znalosti v oboru pozemního 
stavitelství, nesplnil zadání v určeném rozsahu ani obsahu, proto nelze diplomovou práci 



komplexně posoudit. Vzhledem k propracované části „geotechnika“ hodnotím studenta 
známkou E/3 a doporučuji k obhajobě diplomové práce. 
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V Brně dne 28.ledna 2015                                                       

Podpis 

Klasifikační stupnice 

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

 

 


