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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Polyfunkční dům 

Autor práce:  Bc. Peter Kmec 
Oponent práce: Ing. Roman Krupica 

Popis práce: 

Předmětem práce je návrh objektu polyfunkčního domu v proluce stávající zástavby u ulice 
Gajdošova v Brně. Část objektu je určena pro bydlení (3.NP a 4.NP), dále jsou zde uvažovány 
kancelářské prostory (2NP) a prodejní prostory (1NP). Objekt má navrženo podzemní 
parkoviště, jehož větší část je zastřešena zelenou plochou střechou a tvoří tak ve vnitrobloku 
klidovou zónu. Hlavní část objektu u komunikace je čtyřpodlažní, přibližně obdélníkového 
půdorysu. Suterénní konstrukce jsou navrženy z železobetonu, tzv. bílá vana je v místě 
hlavního objektu podepřena základovými rošty a pilotami. Nadzemní část má stěnový nosný 
systém – v 1NP z železobetonu a dalších podlažích z keramických tvarovek. Stropní konstrukce 
jsou tvořeny monolitickými stropními deskami, objekt má zelenou plochou střechu.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐  x ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů x  ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ x ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1) Odborná úroveň je velmi dobrá, z hlediska konstrukčního a technického je práce zdařilá. 
Ovšem dispoziční řešení není dle mého názoru navrženo úplně vhodně, nacházejí se zde 
dlouhé chodby, protáhlé pokoje i koupelny, kanceláře mají zbytečně velké hygienické zázemí 
(navrženo je i WC pro vozíčkáře, nicméně chodba před WC má malou šířkou a dveře světlosti 
800mm).  Provoz v objektu není jasně popsán, chybí mě zde např. úklidové místnosti. 

 

2) a3) Práce je zpracována z těchto hledisek velmi dobře. 

 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

4) Projekt vykazuje drobné nedostatky, některé výkresy by mohly být podrobněji popsány či 
prokótovány (např. výkresy detailů, v půdorysech chybí zakreslení kuchyňských linek se 
spotřebiči, občas chybí výškové kóty), lze nelézt i pár chyb v zakreslování (např. u zakreslení 
schodiště v půdorysech). Textová část je zpracována dobře, chybí mě zde ale několik 
informací, např. podrobnější popis vnitřních instalací, popis provozu (kolik je zde trvalých 
pracovních míst?), není zmíněn nutný zábor veřejného prostranství (chodník). Občas rozpory 
mezi textovou a výkresovou částí (např. ve zprávě tloušťka konstrukce šikmého sjezdu do 
garáže 160mm, v řezu tl.300mm). 
 
5) Chybí některé doplňkové části diplomové práce, např. vizualizace, posouzení některého 
detailu v programu Area. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Uvažoval jste nad tím, kde bude umístěno zařízení staveniště? (informace o tom nejsou 
ve zprávě) 

2) Řez výtahovou šachtou A-A - zdůvodněte návrh EPS50 u základových konstrukcí šachty 
(odkaz č.13) 

3) Řez B2a- B2a sjezdem do garáží – je nutné, aby sjezdová rampa byla provedena 
z vodostavebního betonu? Nešlo by průvlak N3/M začlenit výše do obvodové stěny? 

4) Základy pod podzemním parkovištěm – sloupy jsou uloženy na základové desce (bílé 
vaně), je to z hlediska statiky dostatečné? 

5) Skladba KH15 přístřešek nad vjezdem – proč jste zde zvolil plechovou krytinu? Je 
vhodná pro spád 3% a je navrženo vhodně její uložení, resp. ukotvení?  

6) Detail 1 Atika – proč jste pro atikové zdivo zvolil pórobetonové tvarovky, když jinde 
používáte keramické zdivo? 

7) Detail 3 Výstup na pochozí střechu -  chybí popis dveří, výškové kóty. Popište místo a 
způsob ukončení jednotlivých vrstev střešního pláště přede dveřmi, zejména ukončení 
HI a vyšších vrstev (ze zakreslení to není zřejmé). 

8) Detail 4 Osazení výplně -  proč je v interiéru u ostění a nadpraží použita pod omítkou 
ještě vrstva lepící a stěrkovací hmoty? Jak bude výplň otvoru ukotvena? 

9) Otvorové výplně jsou plastové, ale v projektu není uveden počet komor – doplňte tuto 
informaci. Je průřez rámem výplně použitý v detailech odpovídající? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována poctivě, je v ní možno nalézt pouze dílčí nedostatky. 
Zajímavostí projektu je návrh v proluce, kdy student neopomněl řešit pažení stavební jámy a 
zajištění stability sousedních objektů. Přiložen je i předběžný návrh založení na pilotách a 
schéma rozvodů rekuperace. Méně zdařilé je ovšem dispoziční řešení. Mnou uvedené 
připomínky nejsou zásadního charakteru a projektová část je z hlediska oboru pozemní stavby 
na velmi dobré úrovni. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1,5 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


