
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Bc. Jiří Malý 

Oponent: Ing. František Kučera, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

Diplomant Bc. Jiří Malý vypracoval diplomovou práci na téma: Projektová dokumentace 
stavební části k provedení stavby sídla stavební společnosti. Cílem bylo vyřešení dispozice 
pro daný účel budovy, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování 
výkresové dokumentace včetně textové části. 

Diplomová práce je formálně zpracována v souladu se zadanými zásadami pro 
vypracování diplomové práce. Rozsah zpracování diplomové práce odpovídá jejímu 
stanovenému cíli. 

Dispoziční řešení stavby tvoří jednoduché rozdčlcní prostor podle jejich funkce , kdy jsou 
kancelářské, výrobní a komunikační prostory vhodně umístěny v ptLdorysu stavby 
v návaznosti na dostatečné denní osvětlení místností. Dispozičnímu řešení lze vytknout malou 
variabi litu velikosti kanceláří a návštěvních místností a malý počet instalačních šachet. 

Konstrukčně je stavba řešena jako zděná stavba se stropními panely. Zastřešení stavby je 
pomocí dřevěných sbíjených vazníků. Dřevěný vazník představuje jednoduchou montáž 
nosné konstrukce střechy a zastřešení objektu do rozponu až 16m. Navržené řešení je nejvíce 
vhodné pro daný typ budovy, kdy umožňuje půdorysnou variabilitu a rovný podhled pro 
bezproblémové vedení přípojek inženýrských sítí. Návrh zastřešení je řešeno moderním 
zpt1sobem a je optimální pro velké rozpony mezi nosnými stěnami. 

Stavebně technické řešení splf1uje požadavky na bezpečnost, odolnost a hospodárnost 
stavby. 

Dotazy k diplomové práci: 

1. Jakým způsobem bylo postupováno při návrhu parkovacích míst? 
2. Jakým způsobem byl řešen prostup výztuže ze základového pasu do základové 

desky? 
3. Dešťové vody z parkoviště mohou být znečištěny ropnými látkami . Čím lze doplnit 

soustavu kanalizace, aby bylo možné napojení na dešťovou, příp. na splaškovou 
kanalizaci? 

4. Jak je řešeno odvčtrání vnitřní kanalizace? 
5. Jakým způsobem je vyřešeno upevnční solárních panelů na střeše? 

Diplomová práce je na vysoké grafické úrovni, obsahuje všechny formální náležitosti pro 
provedení stavby a vzhledem k celkové úrovni diplomové práce a technickému řešení k dané 
problematice doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm 
B/1,5. 
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