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1. Vyjádření oponenta k diplomové práci 

- Z koordinační situace není jasný způsob likvidace dešťových vod a zbytečně dlouhá 

trasa kanalizační přípojky dešťové kanalizace. 

- Výkres základu – nejsou zakresleny prostupy, okótovány rozměry základových pasů, 

změny výškových úrovní; konstrukční řešení návaznosti základového pasu na patky 

není jednoznačně vypovídající. Základové patky pod konstrukcí závětří jsou 

pravděpodobně poddimenzovány. 

- Půdorys 1NP – závěsné záchody s modulem pro zazdění jsou osazeny v příčce 

š. 125 mm? Nejasné zakreslení dveří do míst. 108, 109, 122 a 123. Je uvažováno 

s nosným systémem prosklené fasády prodejní plochy? 

- Půdorys 2NP – míst. 201 označena jako „zádveří“? Ploché střechy velmi zjednodušeně 

zakresleny, chybějí základní kóty, umístění světlíků brání odtoku dešťové vody. 

- Výkres stropních dílců – předpjaté panely na světlost 7,25 m jsou uloženy pouze 

150 mm – je uvažováno s rozměrovými tolerancemi výrobků a stavební výroby? 

- Jednoplášťová střecha – za jakých podmínek by mohla parozábrana ve skladbě hlavní 

střechy plnit funkci pojistné hydroizolace? Je z návrhu patrné použití pojistných vtoků? 

- Pohledy – jaké jsou rozměry fixních prosklených výplní v prodejní místnosti, byly 

ověřeny reálné podmínky výroby těchto prvků? Jedná se o prvky zasklené izolačním 

dvojsklem nebo trojsklem? 

- Detail A4 – proč je zateplena střecha a ŽB věnec je řešen bez zateplení? Je zohledněna 

rozdílná dilatace ŽB věnce a zdiva? 

- Skladby konstrukcí jsou nelogicky zařazeny v konstrukční části. 

- V článku 2.3 PBŘ uvedeno, že se jedná o rodinný dům. V PBŘ chybně určená požární 

výška (technické podlaží se nepovažuje za užitné). 

 

 

 



2. Vyhodnocení diplomové práce z hlediska tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku základního návrhu, 

projektování i přípravy stavby v širším měřítku. Práce je provedena na dostatečné úrovní, 

některá konstrukční řešení by bylo vhodné podrobněji specifikovat. Výše popsané nedostatky 

jsou z především z nedostatku praxe v oboru. 

 

3. Navržena klasifikace dle ECTS 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení C/2 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

 

 

 

 

V Brně dne 26. 1. 2016 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


