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 Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Bytový dům 
Újezd u Brna“, kterou vypracoval diplomant Bc. Ondřej Sedláček ve školním roce 2012/2013. 
 
 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
novostavbu bytového domu. Terénní poměry staveniště jsou prakticky rovinné. Objekt je 
řešen jako zděný z tvárnic Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem v příčném 
stěnovém systému s jednotnou vzdáleností nosných stěn. Založení objektu je formou 
základových pásů, stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické desky, monolitické je 
rovněž schodiště. Ve 3. NP je strop tvořen zavěšeným SDK podhledem, nad kterým je tepelně 
izolační vrstva z minerální vlny. Střešní konstrukci tvoří krov z příhradových dřevěných 
vazníků se sklonem střešních rovin 10o, střední část objektu tvoří sedlový tvar střechy, krajní 
trakty mají tvar valby.   
 
 Součástí diplomové práce je obsáhlá projektová dokumentace objektu obsahující 
stavební výkresy včetně zpracování velkého množství detailů objasňující stavebně technické 
řešení budovy, dále posouzení objektu z hlediska stavební fyziky s tepelně technickým 
posouzením, výpočtem denního osvětlení a s hodnocením neprůzvučnosti konstrukcí. 
Součástí je rovněž požárně bezpečnostní řešení objektu. Specializací je návrh konstrukce 
příhradových vazníků a dále zdravotně technické instalace řešící kanalizaci včetně přípojky. 
 
 Diplomová práce je velmi obsáhlá, je zpracována velmi kvalitně a přehledně 
s výbornou grafickou úrovní, dokumentace je úplná a propracovaná a poskytuje jednoznačné 
řešení skladeb a konstrukcí. 
 
Dotazy pro diplomanta: 
 

- Jak je stanoven návrh šířky schodišťového ramene vzhledem k počtu bytů a s ohledem 
na požární únikovou cestu? 

- Zvažte možnost založení nástupního schodišťového ramene na základovém pásu. 
- Nebylo by vhodné uzavřít volný prostor pod schodišťovými rameny v 1. NP? 
- Navrhněte řešení způsobu uložení komunálního odpadu. 

 
Závěr: 
 Po prostudování diplomové práce je možno konstatovat, že diplomant vypracoval 
velmi kvalitní a obsáhlou diplomovou práci a prokázal schopnost samostatné práce při návrhu  
konstrukčního řešení objektu. Diplomová práce je provedena velmi svědomitě. 
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