
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Autor diplomové práce: Bc. Kamila Jánská

oponent diplomové práce: Ing. Radomila Lavická

Diplomová práce řeší zpracování stavební části projektové dokumentace novostavby

byového domu v Brně Štyn"ich. objekt býového domu je nepodsklepený pětipodlaŽní. V
prvním nadzemním podIažíjsou prostory společných skladovacích prostor, hlavní technická

místnost' úklidová místnost a dva bezbariérově řešené byty. V druhém ů pátém nadzemním

podlaŽí je nawženo 9 býových jednotek, z toho je jedna navtžena jako mezonetová. Před

objektem je navrženo parkoviště pro 17 osobních automobilů.

Zéldadové konstrukce tvoří zé*;Jadové pásy pod nosnými stěnami z prostého betonu a

železobetonová deska pod vfiahovou šachtou. Svislé nosné konstrukce obvodových stěn jsou

navrženy zděné zbroušených cihelných bloků Porotherm 30 Profi P15 na maltu pro

tenkovrstvé zděni. Vnitřní nosné zdivo je zcihelných bloků 30 AKU SYM P15 na maltu

M10. Překlady do rozpětí 3 m jsou vývořeny z keramicko betonových překladových dílců

Porotherm KP 7. Překlady s větším rczpětímjsou navrŽeny jako železobetonové monolitické.

Stropní konstrukce jsou navrženy jako polomontované zcihelných tvarovek MIAKO a

keramicko betonových stropních nosníků s prostorovou výztuži. Zastřešení tvoří

jednoplášťové ploché střechy. obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zatep|ovacim

systém.

Diplomová práceje předepsaným způsobem členěna a obsahuje poŽadované přílohy. Je

zpracovánana velmi dobré grafické a technické úrovni. Chyby a nedostatky jsou jen drobné a

a formálního rázu.
K diplomové práci mám následující otázky:

o Vysvětlete z jakého důvodů je navržena kombinace obvodového zdiva z broušených

cihelných bloků na ma1tu pro tenkou spáru a vnitřního zďiva z nebroušených cihelných

bloků na obyčejnou maltu'
. Jakým způsobem je řešeno napojení zékladového zdiva nad obvodovými základovými

pásy a vnitřních zék|adoých pásů.

o Popište konstrukční řešení balkonů při uspořádání stropních nosníků rovnoběžně

s obvodovou stěnou a při uspořádání stropních nosníků kolmo na obvodovou stěnu.

Závér: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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