
 
POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 

PRÁCE 
 
 

Student:     Bc. Martin Barták        
 
Oponent:    Ing. Eva Šuhajdová     
 
 
 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem BIKEZONE.cz Cykloprodejna s bytovými jednotkami.  
 
Objekt je navržen na v k.ú. Hradec Králové – Kukleny s ohledem na územní plán a 
okolní zástavbu, půdorysně má tvar nepravoúhlého písmene „L“ o maximálních 
rozměrech 41,37 x 19,85 m. Objekt má plochou střechu s atikou a vnitřními svody. 
 Objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený. Část objektu tvoří dvoupodlažní 
cykloprodejna (prodejna kol, prodejna cyklistického oblečení a ochranných pomůcek, 
kancelář, sklad s opravnou kol a zázemí). Zbylá část objektu je tvořena 17ti bytovými 
jednotkami velikostí 2+kk a 3+kk a místnostmi domovní vybavenosti. Do objektu jsou 
tři vstupy. Jeden hlavní do prodejny a druhý ze zadní části do místnosti fungující jako 
opravna kol. Do bytového domu vede jeden vstup z ulice krytý malým závětřím. 
 
Základní nosný systém objektu je navržen v kombinaci sloupů a nosného zdiva. 
Sloupy tvoří nosnou část v místech prodejny až po úroveň střechy a doplňuje jej nosné 
sendvičové zdivo v ostatních částech objektu. Nosnou část stropů tvoří železobetonová 
deska tl.200mm vetknutá do zdiva. Střecha je tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou na které je skladba střechy s tepelnou izolací a fóliovou hydroizolací z 
měkčeného PVC které je přitíženo vrstvou praného kačírku.  
 
 
 Student ve své diplomové práci řešil širokou škálu dílčích problémů 
projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 
vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 
objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 
stavitelství. Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a 
podrobné posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.  
 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na výborné 
úrovni. Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou 
zásadního charakteru, například ve výkrese základů není v legendě hmot uvedena 
původní ani nasypaná zemina. Projekt je zpracován dle zásad zakreslování stavebních 
konstrukcí. Textová část je zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům 
stavebního zákona 183/2006. 



  
 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 
nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 
specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 
ovšem předložená diplomová práce přesahuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. 
 
 
Student jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval s výborným přehledem.  
 
K předložené diplomové práci mám tyto otázky a připomínky: 
 

1) Jakým způsobem budou odvětrány sklepní kóje? 
2) Jak je navrženo odvětrání místností koupelen a wc v bytech B1, B3, B5 (a jim 

odpovídajícím místnostem ve vyšších podlažích) a místností 222 a 223? 
3) Kam jsou svedeny splaškové vody a dešťová voda ze střechy jižní části 

objektu? Instalační šachty IŠ6, IŠ7 a IŠ11 z 3. a 4.NP se v 2. a 1.NP neobjevují.  
4) K čemu slouží instalační šachta IŠ1, která je naopak pouze v 1. a 2. NP? Kudy 

je uvažováno vedení odpadního potrubí od WC v místnostech B9 WC a B15 
WC? 

5) Objasněte řešení výtahové „šachty“, jak je zobrazeno v půdorysech. 
6) Zdůvodněte návrh světlé výšky např. ve 3.NP  +3,130m, kterou snižujete 

podhledem o výšce 380mm. 
7) Jaké se dají očekávat budoucí poruchy při provedení železobetonové 

konstrukce (žb patky) přímo na rostlém terénu? Jak lze tomuto riziku předejít? 
 
 
Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu převyšující 
požadavky kladené na diplomové práce, a to na velmi dobré úrovni. Výkresy jsou 
podrobné a přehledné, celá práce je zpracována s velkým nadhledem. Diplomovou 
práci doporučuji k obhajobě. 
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