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Předložená diplomová práce Bc. Radima Švajdy řeší komplexní stavební dokumentaci 
pro provedení novostavby polyfunkčního domu, která je umístěn v proluce na ulici Veveří 
v Brně. Součástí práce je dále základní posouzení z hlediska stavební fyziky, požární 
posouzení a seminární práce pojednávající o provozních, architektonických a konstrukčních 
aspektech řešené stavby. V rámci diplomové práce nebyly zpracovány žádné specializace. 

 

K předložené diplomové práci mám následující výhrady: 

 

1) Koordinační situace 

- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků,  

- Nakreslete detail odvodnění zpevněné plochy x místní komunikace, 

 

2) Půdorys 3NP 

- Objasněte způsob značení místností podle platné ČSN,  

- Objasněte způsob i zásady kotvení požárního žebříku,  

 

3) Základy 

- Objasněte zásady odvodnění základové spáry,  

 

4) Řez B-B´ 

- Objasněte volbu EPS zateplovacího systému průjezdu z hlediska Požárně 
bezpečnostního řešení stavby,  

 

5) Strop 3NP 

- Popište detail uložení stropního panelu na železobetonový věnec,  

 

6) Obecně:  

- Objasněte konstrukční systém stavby – konstrukční systém stěnový zděný v kombinaci 
se železobetonovými sloupy, stěnový systém příčný, podélný nebo kombinovaný?  

 



Diplomová práce Bc. Radima Švajdy svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na magisterské práce kladeny, je však nutno zdůraznit také to, že 
student nezpracovával žádné specializace, což je zohledněno v celkovém hodnocení. Ve 
vlastní práci jsou dále některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, 
které však nemají podstatný vliv na funkci stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 
nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. Drobné chyby jsou také v zakreslování dle ČSN 
01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.  

Předloženou diplomovou prací student prokázal celkově velmi dobré znalosti v oboru 
pozemního stavitelství.  

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 20. 1. 2013 ................................................... 
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