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Posudek oponenta

Název práce: Polyfunkční dům

Autor práce:  Bc. Kamil 
Oponent práce: Ing. Vladislav Dona

Popis práce: 

Diplomat vypracoval diplomovou 
prováděcí projektové dokumentace v rozsahu stavebně konstrukčního řešení obsahující všechny 
předepsané části zadání diplomového
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci:

Výkr. D. 1. 1. 01 - Základy 

• Doporučuji vyztužit podkladní beton

Výkr. D. 1. 1. 02 – Půdorys 1.S 

• V m.č. S.24 a S.37 není vyznačena kuchyňská linka.
• Zdůvodnit proč není schodiš

řešeno formou arkýře.  

Výkr. D. 1. 1. 03 – Výkres tvaru k

• Zdůvodnit návrh tloušťky stropní 

Výkr. D. 1. 1. 04 – Půdorys 1.NP 
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Posudek oponenta diplomové práce

Polyfunkční dům 

Bc. Kamil Šeda 
Ing. Vladislav Donaťák 

diplomovou práci na téma „Polyfunkční dům“. Jedná se o práci
prováděcí projektové dokumentace v rozsahu stavebně konstrukčního řešení obsahující všechny 

diplomového projektu. 
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.
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Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ 

Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

práci: 

Doporučuji vyztužit podkladní beton. 

m.č. S.24 a S.37 není vyznačena kuchyňská linka. 
Zdůvodnit proč není schodišťový prostor v mezipodestách vyzděno až k

Výkres tvaru konstrukce nad. 1.S 

Zdůvodnit návrh tloušťky stropní monolitické žb desky. 
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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

práce 

o práci ve formě 
prováděcí projektové dokumentace v rozsahu stavebně konstrukčního řešení obsahující všechny 

Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.  
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• Jsou rozvody ZTI zasekány do mezibytové stěny? Pokud ano, vyhoví tato mezibytová stěna 
požadavku na vzduchovou neprůzvučnost? 

Výkr. D. 1. 1. 11 – Výkres tvaru kce nad 4.NP 

• Zdůvodnit návrh tloušťky stropních desek M1,M2,M8,M9. 

Výkr. D. 1. 1. 13 – Řez A-A 

• Folie ve skladbě S11 na vnitřní straně zdiva se při změně teplot vlní. Navrhněte jiné řešení. 
• Při řezu schodištěm je takto viditelný i řez výtahovou šachtou? Je to správné zakreslení? 
• Doporučuji výkres ještě dalšího řezu pro zobrazení dalších konstrukčních vazeb.  

Výkr. D. 1. 2. 05 – Detail E  

• Zdůvodnit návrh 2x asfaltového pásu – Sklobit 40 mineral – tl. 40 mm nad a pod zdivem ve 
stěně. 

Výpis výrobků   

• Doporučuji prověřit, zda firma Slavona vyrábí otvíravá i sklopná okna s trojsklem v rozměru 
500/500 mm. 

Závěr: 

Student prokázal, že teoretické znalosti získané při dosavadním studiu na fakultě stavební je 
schopen aplikovat ve své práci. 
Práci zvládl v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval současné 
platné normy, především v oblasti zakreslování. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  21. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


