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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Administrativní budova 

Autor práce:  Bc. Simona Horká 

Oponent práce: Ing. Karel Klimek 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší samostatně stojící objekt administrativní budovy s kavárnou, obchodními 

prostory a podzemními garážemi. Objekt má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží a konstrukčně 

je řešen jako železobetonový skelet. 

Hodnocení práce: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je zpracována výborně a velmi pečlivě, ke grafickému řešení nemám nejmenší výhrady. Svým 

rozsahem je práce nadstandardní a nenašel jsem žádné nesrovnalosti v jednotlivých částech 

dokumentace. Připomínky mám k některým koncepčním řešením objektu, nejedná se však o zásadní 

připomínky.   

Připomínky a dotazy k práci: 

– Půdorys 1PP 

– Umístění průchodu z garáží ke schodišti a výtahu do dalších pater je umístěno zbytečně 

daleko od parkovacích stání. Navíc je průchod situován do příjezdové komunikace do 

garáží, kde mohou chodce zbytečně ohrožovat přijíždějící vozidla. Nešlo by vstup do 

komunikačních prostor umístit jinam a zároveň tím ušetřit užitnou plochu z chodby 1S02 

(101m2)? 

– Proč jsou dělící konstrukce v 1PP z prolévaných betonových tvarovek? 

– Je nějak řešeno odpadové hospodářství objektu? 
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– Budou garáže nějak odvodněny? 

– Půdorys 1NP 

– Přináší nějakou výhodu že na sebe schodiště do 1PP a do ostatních pater nenavazuje? 

– Schodiště ve vstupní hale 101 odděluje od otevřené galerie železobetonová stěna. Nebylo 

by možné konstrukci řešit bez žb stěny a nevypadal by pak otevřený prostor lépe? 

– Pro kolik cca kol je navržena úschodna kol o ploše 64m2? 

– 2NP 

– Na 560m2 kancelářských ploch není kuchyňka o ploše 6m2 příliš velkorysá. 

– Řez A-A 

– Proč na sebe výškově nenavazuje stropní konstrukce střední části se schodištěm a stropní 

konstrukce ostatních prostor ve 2NP a 3NP? Přináší to nějakou výhodu a pokud ano, proč 

konstrukce není stejně řešena i v 1NP? 

– Detail předsazené konstrukce 

– Jak a k čemu je kotvena purenitová izolace v nadpraží a parapetu okna? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována graficky přehledně a velmi systematicky. Po technické stránce nemám 

zásadní připomínky a ty které uvádím mohou sloužit spíše jako námět do diskuze. Rozsahem je práce 

nadstandardní a přesto je vidět, že jí byla věnována patričná pozornost a péče. Celkově hodnotím: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 
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