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Hodnocení oponenta diplomové práce 

Název práce: Výrobní hala se zázemím 

Autor práce:  Bc. Pavel Malec 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Vitámvás 

Popis práce: 

Student zpracovával diplomovou práci na téma“ Výrobní hala se zázemím“ v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby. Objekt administrativní budovy je navržen s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími. Konstrukční sytém je stěnový zděný. Svislé nosné 
konstrukce v pozemním podlaží jsou vyhotoveny z betonových tvárnic ztraceného bednění. 
Nadzemní podlaží jsou vyzděna z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy z větší 
části skládané z prefabrikovaných panelů a část jako monolitická železobetonová deska. 
Zastřešení je navrženo plochou vegetační střechou. Předložená dokumentace splňuje 
požadavky na diplomovou práci. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☐ ☐ 

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: 

Připomínky: 
Čísla výkresů nekorespondují s obsahem na deskách. 
Výkres „ Koordinační situační výkres“ 

- není vyznačeno výškové osazení objektu ( PT= , UT=) 
- nevhodně zvolený způsob přeložky elektrického vedení VN (protlak musí být pouze 

přímý). 
- Nesoulad zakreslené šířky ochranného pásma podzemního elektrického vedení VN 

s normami.  
- nejsou popsány dimenze a materiál přípojek inženýrských sítí. 
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- chybí kóty šířky parkovacích stání 
- znečistěná voda z komunikace a parkovacích stání se nemůže ihned zasakovat. 

Ve výkresu řezu A–A´ není zakreslen původní terén. 
Výkres Řez B-B´ neodpovídá v jeho středové části řezové čáře vyznačené v jednotlivých 
půdorysech. 
Ve výkresech řezů je zakresleno uložení stropních panelů nekorespondující s výkresy stropů. 
U skladby podlahy S18 (podlaha šachty výtahu) jsou rozdílné tloušťky cementového potěru (řez, 
výpis skladeb tl.=35mm, detail založení výtahové šachty tl. =45mm) 
Výkresy pohledů: 

- chybí okótovat část objektu 
- v západním pohledu chybí zábradlí u venkovního schodiště 

Nevhodně zvolená výška vnitřních dveří v závislosti na ceně výrobku (výška 2100 mm je atypický 
rozměr s příplatkem). 
Výkrese „Půdorys základů“: 

- spodní hrana prostupu nesmí být v úrovni základové spáry 
- v půdorysu není zakreslen základ pod schodišťovým ramenem 

Technická zpráva PBŘ: - chybí typ zvoleného PHP, uvedeno až ve výkresech 
 
Dotazy: 
 Za jakých podmínek můžeme zasakovat znečištěnou vodu z parkovacích stání a komunikací? 
Jaký druh výtahu jste uvažoval do vámi navržené výtahové šachty (především umístění strojovny 
výtahu, vnitřní rozměry kabiny)? 
Ověřoval jste kapacity střešních vpustí? 
 
 
 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen velmi dobře. Po grafické stránce je 
dokumentace přehledná. U všech předložených výkresů jsou dodrženy zásady zakreslování 
stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení nebyla shledána žádná pochybení. Celkově 
student prokázal dobrou znalost a orientaci ve vystudovaném oboru na úrovni magisterského 
stupně studia. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

 Datum:  17. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


