
 

POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 

PRÁCE 

 

 
Student:     Bc. Jiří Černín         

 

Oponent:    Ing. Eva Šuhajdová     

 

 

 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 

pro realizaci stavby s názvem BIKEZONE.CZ – cykloprodejna s bytovými 

jednotkami. Stavba je samostatně stojící na pozemku ve městě Opava. Pozemek je 

mírně svažitý. 

V objektu je navržena prodejna kol a cyklistického vybavení se servisem kol a dalších 

souvisejících služeb. Ve vyšších patrech jsou umístěny jednotlivé bytové jednotky 

různých velikostí. V suterénu je řešeno zejména technické zázemí objektu a parkování 

osobních vozů pro majitele bytů a provozovatele obchodu. 

Konstrukční systém je řešen jako podélný. Hlavní nosný systém spodních podlaží tvoří 

prefabrikovaný železobetonový skelet. Ostatní podlaží jsou řešena v cihelném systému 

zdivem typu Therm. Objekt je zastřešen plochými střechami. 

 

 Student ve své diplomové práci řešil širokou škálu dílčích problémů 

projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 

vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 

objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 

stavitelství. 

 

 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 

výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na dobré 

úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by vzhledem ke složitosti 

objektu bylo vhodnější vypracovat několik dalších detailů, tyto ovšem nebyly součástí 

již tak složitého zadání. 

  

 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 

nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 

specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 

ovšem předložená diplomová práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. 

 

 Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 

charakteru. V některých místech výkresů se jednotlivé popisy a kóty překrývají, což 

není zcela přehledné. Přesto je projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních 

konstrukcí. 

 

Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 

současným požadavkům stavebního zákona 183/2006.  



 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 

s dostatečným přehledem.  

 

Připomínky k diplomové práci: 

 

1) Základy - základové patky- proč jsou stejně velké jak pod vnitřními sloupy, tak pod 

vnějšími sloupy?  

2) 1.NP, 2.NP- některé dveře jsou kótovány jak na osu, tak otvor (např. místnost 101 

do 102 – dvoukřídlové dveře,…..), není tedy jasné, jestli bude obložková nebo ocelová 

zárubeň.  

3) Schodiště 103 – nakresleno tak, že nejde vejít z mezipodesty na 2. rameno. V téhle 

výšce už zdivo z úklidové místnosti neřežeme, bude pouze pohled na schodiště, zdivo 

bude pouze čárkovaně, jako skrytá kce. (Bude vidět až za řezovou čarou). 

4) Schodiště - 2 ramena nepopsána (n * š * v). 

5) 4.NP- zakótování polohy a rozměrů prostupů zdí pro odvětrání kuchyní. Lepší 

řešení vést odvětrání do stoupací šachty, než narušit obvodovou zeď.  

6) Řez A-Á- schodiště – žb stěna (spodní hrana +1,300 ), není zaznačena v 1.S jako 

hrana nad rovinou řezu čerchovanou čarou s 2 tečkami.  

7) Kanalizace, voda - aspoň orientační průměry potrubí. 
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