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Název práce:  Skladovací areál s administrativní budovou 
 
Autor práce:  Bc. Tomáš Šesták 
Oponent práce:  Ing. et Ing. Jakub Dohnal 
 
Popis práce:  
Práce se zabývá návrhem skladovacího areálu s administrativní budovou. Kde skladovací hala je 
SO 01 a administrativní část je SO 02. Každý objekt je navržený z jiného konstrukčního materiálu. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     

1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

 
Připomínky a dotazy k práci: 
Předloženou práci lze z hlediska struktury, návazností, přehlednosti a úplnosti jednotlivých částí 
považovat za dobře zpracovanou. Řešení objektu je po technické stránce provedeno na 
odpovídající úrovni. Úroveň výkresové dokumentace je z hlediska grafického i technického 
provedení dostačující. Zpracování po formální stránce je vyhovující.  
Práce obsahuje několik nedostatků např.: 
V koordinační situaci chybí okótovat souběh přípojek. Není možné veškeré sítě ohnout do pravého 
úhlu, jak je zakresleno. V situaci postrádám detailnější prokótování jako např. parkovací stání, 
okótování k sousedním objektům apod. Dále zde chybí rozhledový trojúhelník, který je u takového 
areálu velice důležitý. Na toaletách v jednotlivých podlažích není zakreslen obklad. V půdoryse 
2NP v místnosti 203 nemá pisoár předstěnu. Výkresy tvarů postrádají důležité kóty v místě stupňů 
schodiště. V detailu B bych doporučil zavést nopovou fólii přímo do balu s drenážním tělesem. 
Detail D – u dveřního profilu je vhodnější vědět o jaký materiál se jedná než kdo je výrobce. 
 
Dále k práci mám několik doplňujících otázek: 

1) Proč není VŠ na hranici pozemku? 
2) V místnosti S05 je kotel poměrně daleko od komínu, proč tomu tak je? 
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3) Na výkrese půdorysu 2NP je stěna do zasedací místnosti označena AI o jaký materiál se 
jedná? Poznámka není uvedená v legendě. 

4) Proč je drenáž viditelná v řezu A-A pouze na jedné straně objketu? 
5) Je vhodné dělat náběhový klín ze dřeva a plnoplošně na něj tavit SBS pás? Řešení je vidět 

v detailu B. 
6) Je vhodné kotvit pěnosklo do maltového lože? Řešení je vidět na detailu D 
7) Popište způsob výstavy částečného podsklepení a zaměřte se na možnost provedené 

asfaltového pásu? Lze natavit SBS pás z obou stran? Řešení je vidět v detailu E. 
 
Závěr: 
Práci až na některé výše uvedené nedostatky hodnotím jako dostatečně zpracovanou. 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji: 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C/2 
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