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Název práce: Polyfunkční dům v Uherském Hradišti 
 
Autor práce: Bc. Lucie Kopecká 
Oponent práce: Ing. Eva Šuhajdová 
 
Popis práce:  
Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 
novostavby polyfunkčního domu, který obsahuje kanceláře, obchodní plochy a kavárnu, součástí je 
rovněž parkovací plocha. Objekt je samostatně stojící s třemi nadzemními podlažími, částečně 
podsklepený, osazený v mírně svažitém terénu. Konstrukce objektu železobetonová skeletová 
s obvodovým zdivem z cihelných bloků, stropní konstrukce je navržena z dutinových předpjatých 
panelů. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou, zastřešení části objektu je řešenou 
střechou vegetační. 
 
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: 
Předložená práce je zpracována na výborné úrovni. Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně 
detailů, výkresy jsou podrobné a přehledné, řešení projektu je výstižné na všech výkresech. 
Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější nedostatky. Textová část je 
zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům stavebního zákona. 
 
K předložené diplomové práci mám tyto poznámky a otázky: 
 

• Z koordinační situace není zřejmé, jestli je v místě sjezdu oplocení vynecháno (a kde v tom 
případě oplocení v místě sjezdu končí) nebo je zde na hranici pozemku navržena brána. 
Nezasahuje navržené oplocení do rozhledového trojúhelníku? Otázka je, zda je vůbec 
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potřeba tento typ objektu oplocovat, či zda by nebylo vhodnější oplotit pouze část pozemku 
(např. jižní zatravněnou část). 

• Vyspádování sjezdu směrem ke komunikaci by bylo vhodnější opatřit protispádem před 
vjezdem na komunikaci, aby netekla při přívalovém dešti voda přímo na komunikaci (i když 
je zpevněná plocha tvořena zatravňovací dlažbou a tedy při běžném dešti by to problém být 
neměl). Jaký význam má přejezdový žlab, když je sjezd vyspádován směrem od něj 
a navazující zpevněné plochy vyspádovány nejsou?  

• V koordinační situaci je přípojka kanalizace zakreslena opačným směrem.  
• Umístění sjezdu na pozemek v podstatě v křižovatce není podle mého názoru úplně vhodné. 

Domnívám se, že při tomto řešení by bylo nutné zohlednit při konstrukci rozhledového 
trojúhelníku rovněž vozidla pohybující se z ulice Pod Svahy.  

• Ze situací C2 ani C3 nelze vyčíst celkové rozměry objektu a vzdálenost objektu k hranicím 
pozemku. 

• Nad výkresy řezů A-A a B-B uveďte materiál, který je místo vrstev podlah v místě otvorů ve 
vnitřních nosných stěnách a příčkách. Zdůvodněte použití tohoto řešení. 

• Na detailu D1 – Detail založení spodní stavby popište postup provádění základové 
konstrukce, obvodového zdiva, hydroizolace a tepelně izolačních a ochranných vrstev. Jak 
bude provedena ochranná vrstva z dutinových tvarovek při svislém výkopu? Jak bude stěna 
výkopu zajištěna? 

• V 1NP a 2NP je chybně zakresleno schodiště (chybné použití typu čáry nad řezovou 
rovinou). 

 
Závěr: 
Všechny výkresy jsou zpracované velmi precizně, celá práce je konzistentní a je z ní zcela zřejmé, 
že studentka má o dané problematice hluboké znalosti, které dokáže v praxi uplatnit. Uvedené 
poznámky jsou pouze drobná pobídka k zamyšlení, jinak k práci nemám výhrady. 
 
Diplomový projekt byl zpracován v požadovaném rozsahu. Studentka se s dílčími úkoly řešení 
teoretické práce vypořádala výborně, jednoznačně prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce 
a zadanou problematiku zpracovala s výborným přehledem. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
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