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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Administrativní budova – Brno  

Autor práce:   Bc. Tomáš Červinka 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané k datu 
14. 01. 2021 s názvem „Administrativní budova – Brno“, kterou vypracoval pan Bc. Tomáš Červinka 
v akademickém roce 2020/2021.  
Cílem diplomové práce je návrh nové administrativní budovy s klientským provozem. Budova je 
navržena s ohledem na požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí projektu 
je i kompletní požárně bezpečnostní řešení objektu a průkaz energetické náročnosti budovy. 
Diplomová práce je zpracována formou dokumentace pro provádění stavby. 

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.: 

Body 1, 2, 3 a 5 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují drobné nedostatky týkající se 
nedostatečně specifikovaných prvků, bezbariérového a požárně bezpečnostního řešení některých 
částí objektu, nebo nedostatečně vyřešené technické náležitosti. Současně nejsou některé části 
dokumentace, zejména poté například detaily a technická zpráva části D.1.1 zpracovány v rozsahu 
dokumentace ve stupni provádění stavby.  

Bod 4 hodnotím jako dobrý. V práci se objevují nedostatky zejména v její přehlednosti, kdy jsou 
nejasné tloušťky čar, nedostatečné prokótování, absence kót a další. Přesto jsou však kritické prvky 
zaneseny dostatečně přehledně. 



 

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

2 / 3 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci byly nalezeny nedostatky zejména z hlediska dodržení zakreslovacích norem, kdy zejména 
tloušťky čar jsou často nesprávně zvolené. Projektová dokumentace je díky neobvyklému vykreslení 
některých konstrukcí špatně čitelná a místy hůře prokótována. Projekt tedy není místy zpracován dle 
zásad zakreslování stavebních konstrukcí. Tento rozsah však nemá za následek nejasnost 
vykreslených konstrukcí. Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes nedostatky ve 
svých kritických místech zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů 
a norem. Výkresová dokumentace je však, jak již bylo zmíněno, v některých místech méně přehledná 
a obtížněji čitelná.  
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s uspokojivým přehledem. Uvedené nedostatky mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jakým způsobem bude probíhat likvidace zachycených dešťových vod ze střech a zpevněných 
ploch při nesouhlasném stanovisku ohledně jejich vypouštění do kanalizační sítě? C. 2 Koordinační 
situace 
2) Dle D.1.2.1 Předběžný návrh schodiště + D.1.1.11 Řez B-B´ nebyla splněna průchodná výška H2 u 
schodišť 1.PP a 1.NP. Jak bude problém odstraněn? Je zakreslení schodiště například v půdorysu 1.PP 
z hlediska viditelnosti a tloušťky čar správné? D.1.1.2 Půdorys 1.PP + D.1.1.11 Řez B-B´ 
3) Z dokumentace není jasné provádění hydroizolace spodní stavby z hlediska rozsahu a zejména 
poté spojů v přechodu z vodorovné izolace na svislou. Jaké druhy spojů znáte a jaký bude použit? 
Popište postup provádění základových konstrukcí. D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
4) V řezech je zakreslena drenáž spodní stavby. Je její výškové umístění vzhledem k výšce základové 
spáry vhodné? Jaká rizika hrozí? Jsou výkopy při této výšce z hlediska BOZP provedeny správně? 
D.1.1.10-D.1.1.11 Řez A-A´-B-B´ 
5) Dle projektové dokumentace jsou bezbariérová WC navržena o velikostech 1800 × 1600 mm. Je 
tento rozměr v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.? Co je to z hlediska bezbariérovosti manipulační 
prostor a jak jste ověřil jeho dodržení u hygienického zázemí? D.1.1.4-D.1.1.6 půdorys 2.NP – 4.NP 
6) Jakým způsobem je řešeno odvodnění terasy ve 4.NP? Kudy povede kanalizace v místě 3.NP? 
D.1.1.5 Půdorys 3.NP 
7) Jakým způsobem je řešen odvod spalin od plynových kotlu v místnosti 5NP05? Co je produktem 
spalování a jaké jsou zásady na odvody z hlediska ČSN 73 1901? D.1.1.7 Půdorys 5.NP 
8) Jsou správně zakótovány ocelové zárubně pro přímé zdění Z2 (například v místnosti 1NP12-
1NP13? D.1.1.3 Půdorys 1.NP 
9) Dle projektové dokumentace je navržena provětrávaná fasáda – skladba SS205. Tato skladba však 
nesplňuje parametry, které jsou pro provětrávané fasády klíčové. O jaký parametr se jedná? 
Vysvětlete na detailu D.1.1.23 – D.1.1.24. D.1.1.23 – D.1.1.24 Detail 4 Ostění, nadpraží a parapet 
pásového okna + Detail 5 – Ostění LOP 
10) Kde je umístěn náhradní zdroj pro zásobování elektřinou pro přetlakově větranou CHÚC typu B 
a co zajistí spuštění VZT? D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
11) Jakým způsobem bude posouzena požární odolnost železobetonových konstrukcí v PÚ N.1.01, 
který je v 7. stupni požární bezpečnosti? Jaké způsoby návrhu železobetonových konstrukcí znáte a 
jak bude navržena krycí vrstva výztuže? D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
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Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U některých předložených výkresů 
se objevují chyby a nedodržené zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí, špatně zvolené 
tloušťky čar, v některých případech také nedostatečná prokótovanost a místy nepřehlednost. 
V konstrukčním řešení objektu však nebyla shledána žádná zásadní pochybení a technicky je až na 
některá místa projekt řešen vhodným způsobem. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto práci 
kladeny a student při jejím zpracování prokázal uspokojivé znalosti a orientaci ve vystudovaném 
oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum: 18. ledna 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


