
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce :

Oponent diplomové práce:
Bc. Jirí Kolesa, DiS.
Ing. Miroslav Rozehnal

Diplomant ve své práci eší polyíunkční dťrm ve Strakonicích.

V eŠené diplomové práci se diplomant dopustil následuiících chyb a p eh]édnutí:
- na u. kresu situace - chybí označení stavebního pozemku a hranice staveniště (doporučuji barevně

vyznaČit hranici parcel a lépe graficky zvyraznit objekty stavby - parkoviště, p ípojky, sjezd,
oplocení

- vpnaČit odvodnění zpevněn ch ploch, z estetického hlediska polohu kontejnerťr mimo hlavní
ke stavbě

- rozliŠit a technicky popsat p ípojky inženyirskyich sítí (rozlišit ve ejné sítě a p ípojky inž. sítí),
pojem p ípojky inžen rsk ch sítí a vnější domovní rozvody, v místě zpevněn ch ploch

šachty, vyznačit

príjezd

oddělit
osadit

podzemní sítě do chráničky
- pro vytyčení stavby je vhodné uvést body v sou adnicích X,Y (JTSK)
- y. kres základů, u. kres st echy - součást architektonicko-stavebního ešení
- popsat odvětrání místností bez oken v l.NP, pozor na obrácen popis rn tahové

tloušťku čar
- popsat kontaktní zateplení fasády (materiál, zásady provádění)
- zvětŠit Ší ku chodby p ed vstupem do sklepťr, popis kotelny - název dle celkového instalovaného

u. konu spot ebičťt
- up esnit rozsah tepelné izolace u detailu atiky ploché st echy
- hlavní vstupnídve e do objektu navrhnout z Al profilťr (z hlediska větší odolnosti)
- eŠit stavbu-vstupy dle platné vyhlášky o bezbariérovosti (rozměr dve í musí umožnit otev ení na

ší ku 1,25m)
- p i vstup do objektu doporučuji zvyraznit reprezentativnost vstupu
- zvětŠit velikost koupelny v bytech s ohledem na prostor kolem umyvadel, popsat odvětrání digesto e

a hyg. zázemí bytť, - koupelny a WC
- staticky posoudit prťtvlak z oceloy. ch nosníkťr lPE 200, délka 5,65m u obytné místnosti
- odvodnění ploché st echy doporučuji navrhnout dvěma st ešními vtoky ,

- popsat zvukové odizolování schodiště a v tahové šachty od ostatních konstrukcí stavby-obytná
část

- na st eše popsat bezpečnostní záchytn systém, up esnit vylez na st echu
- popsat protiskluznost podlah v mokn ch procesech
- u vstupu do objektu doporučuji navrhnout čistící zónu
- doporučuji sjednotit fasádu z hlediska architektonického vyrazu stavby

(zejména členění a uspo ádání oken, doplnit st íšky nad vstupem do prodejen)
- celkově ešit seznam p íloh projektu v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb

P edložená diplomová práce splňuje požadavky zadání diplomové práce.
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