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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Podnikatelský inkubátor“ , 
kterou vypracoval student Bc. Martin Jeřábek ve školním roce 2012/2013. Vedoucím diplomové práce 
byla ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

Diplomová práce řeší administrativní budovu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními 
podlažími. Architektonicky se jedná o jednoduchou hmotu kvádru s provětrávanou zavěšenou fasádou 
z cementovláknitých fasádních desek CEMBRIT. Zvolený spárořez a barevnost hravě doplňují ryze 
funkční hmotu celého objektu. Vnější vzhled také oživuje prostřídání členění okenních rámů. 

Provozní členění navrženého objektu je účelné a jasně čitelné. V rámci 1.PP jsou umístěny 
technické prostory. 1.NP částečně tvoří prostory vnitřního parkování a vstupní prostor doplněný o 
zasedací místnost. Ve 2.NP až 4.NP jsou umístěny jednotlivé kanceláře s přidruženými prostory. 
Dispoziční řešení typových pater umožňuje maximální možnou flexibilitu využití dle požadavků 
jednotlivých uživatelů.   

Základní nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet doplněný středním ztužujícím 
jádrem a nosnými stěnami po obvodu. Objekt je založen na vrtaných pilotech. 

Projekt obsahuje: 

C.1 Situace šiřších vztahů 

C.2 Koordinační situace stavby 

F.1.1.101 Výkres základů 

F.1.1.102 Půdorys 1.PP 

F.1.1.103 Půdorys 1.NP 

F.1.1.104 Půdorys 2.NP 

F.1.1.105 Půdorys 3.NP 

F.1.1.106 Půdorys 4.NP 

F.1.1.107 Výkres ploché střechy 

F.1.1.108 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.PP 

F.1.1.109 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.NP 

F.1.1.110 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 2.NP 

F.1.1.111 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 3.NP 

F.1.1.112 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 4.NP 

F.1.1.113 Výkres tvaru základové desky pod 1.PP 

F.1.1.114 Výkres tvaru základové desky pod 1.NP 

F.1.1.115 Řez A-A 

F.1.1.116 Řez B-B 

F.1.1.117 Pohledy 



F.1.1.201 Skladby konstrukcí 

F.1.1.301 Výpisy výrobků 

F.1.1.401 Detail - atika v místě provětrávané fasády 

F.1.1.402 Detail - plochá střecha v místě výtahové šachty 

F.1.1.403 Detail - nadpraží okna s venkovními žaluziemi 

F.1.1.404 Detail - návaznost schodiště na stropní konstrukci 

F.1.1.405 Detail - vykonzolování stropní desky v místě vstupu 

F.1.1.406 Detail - vtok v ploché střeše 

F.1.1.501 Tepelně technické výpočty, posouzení osvětlení 

F.1.2.101 Specializace - betonové konstrukce 

F.1.3.101 Požárně bezpečnostní řešení 

Hodnocení: 

Hodnocená diplomová práce je řešena komplexně v duchu stávajícího technického poznání a 
současné stavební praxe. Diplomant velmi dobře využívá možností zvolené konstrukčního systému a 
nahrazením obvodových nosných sloupů za stěnový systém umožňuje maximální flexibilitu využití 
jednotlivých prostor. Založení objektu na pilotách je správné a v současnosti u obdobných projektů 
nejčastěji využívané. 

V rámci diplomové práce je řešeno i kompletní provozně-technické zázemí. Všechny technické 
místnosti jsou umístěny logicky se správnou velikostí a vazbou na instalační šachty. 

Velice oceňuji ucelené řešení i ve zvolené profesní části požárně bezpečnostního řešení, kde 
diplomant plně respektoval filozofii maximálně flexibilního vnitřního prostoru a v tomto duchu 
minimalizoval počty požárních úseků. 

Projekt respektuje veškerou platnou legislativu a normy . V rámci projektu je velmi dobře 
zpracována oblast tepelné-techniky vč. průkazu energetické náročnosti budovy. 

Celý projekt je ucelený a graficky velmi dobře čitelný. Netradičně zvolené šrafování nosné 
monolitické konstrukce považuji za velice graficky přehledné a celkově správné, přestože se odchyluje 
od doporučení dané ČSN. 

Závěrem mohu konstatovat, že se diplomant se zhostil daného úkolu výborně a projekt snese 
srovnání s profesionálními výstupy projekčních kanceláří. 

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
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