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Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Zázemi sportovního areálu

Autor práce: Bc. Daniel Mach
Oponent práce: lng. Aleš Utíkal

Popis práce:
Předložená diplomová práce řeší architektonicko-stavební část prováděcího projektu novostavby
objektu zázemí spoňovního areálu vycházející z architektonické studie tohoto objektu samostatně
vypracované diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na rovinném. Stavba je
řešena jako polyfunkční, třípodlažní, částečně podsklepený objekt spojující funkci zázemí
sportovního areálu s funkcí bydlení správce areálu a provozem wellness. Objekt je ukončený
jednoplášťovou plochými střechami ve dvou úrovních.

Hodnocení práce studenta:
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1. Odborná úroveň práce X n n n
2. Vhodnost použitých metod a postupů n |2! D !
3. Využití odborné líteratury a práce s ní n X n tr

4, Formální, grafická a jazyková úprava práce x n ! n
5, Splnění požadavků zadání práce x n D n

Připomínky a dotazy k práci:
Jedná se o objekt rozčleněný do dvou Ťunkčních celků. V 1. np objektu jsou řešeny prostory

zázemi sportoviště - šatny, sociální zařízení a bufet, přístupný také pro návštěvníky fotbalového
areálu, z exteriéru přístupné toalety pro veřejnost. Samostatným vstupem je v 1.np přístupný
provoz posilovny. V suterénu objektu je řešeno technického zázemí objektu a provoz wellness, Ve
2,np objektu je řešen byt správce a prostory spoňovního klubu. Architektonické řešení objektu je

zdařilé. V situacije pamatováno také na dostatečné parkovací plochy k objektu. Dispoziční řešení
objektu je funkční.
Jedná se dobře zpracovaný prováděcí projekt, pro ktelý byly autorem vypracovány i posouzení
objektu jak z hlediska tepelně technického, tak požárně bezpečnostního.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako stěnový systém s monolitickými žb stropy. Objekt je
zakončen plochými jednoplášťovými střechami různých skladeb. Objekt je založen na základových
pasech. Prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné úrovni, V konstrukčním řešení byly



použity moderní materiály a technologie užívané dnes pro výstavbu občanských objektŮ,

Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné ČSN. PředloŽená
dokumentace je přehledná.

Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatky :

1. Výkres situace širších vztahů - chybí čísla parcel, názvy ulic a řešeného územÍ,

vhodnější by bylo menší měřítko situace,
2, Výkres stropů - nad 1,pp a 1.np - stropní panely nelze klást jako spojité nosníky.

Závér:
Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a dodŽení
stávajících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na velmi dobré úrovni,

Navžené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po doplnění
uvedených nejasností a nepřesností.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1

Datum: 19.1.2018 Podpis oponenta práce ....Y,


