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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 

pro realizaci stavby s názvem Administrativní budova – Opava. Stavba je samostatně 

stojící a nachází se na mírně svažitém pozemku v úředním areálu Magistrátu města 

Opavy na Krnovské ulici.  

V objektu je navržena v přízemní části provozovna wellness, tedy posilovna a cvičící 

sály se zázemím a nezbytnou hygienou. Další podlaží jsou věnována kancelářským a 

firemním prostorám o různých uspořádáních a velikostech tak, aby byla nabídnuta 

široká škála prostor pro podnikání. 

Konstrukční systém je tvořen jako skeletový s vyzdívkami. Suterénní stěny jsou ze 

železobetonu. Objekt je založen na betonových a železobetonových základových 

pasech a deskách. Zastřešení objektu je řešena jako plochá střecha. 

 

 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 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. V některých místech 

výkresů se jednotlivé popisy a kóty překrývají což je ne 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) Půdorysy- Šířky dveří na WC, sprcha + výlevka,…. 600mm (málo), min. 700mm. 

2) Šířka dveří na WC ZTP 800mm (málo), min. 900mm. 

3) Situace - proč revizní šachty mimo pozemek? 

4) Základy – řez A-Á, řez B-B – chybí výškové kóty UT, rovina PT. 

5) 1.NP- místnost 104, 105 raději vést odvětrání instalační šachtou, než dělat prostup 

obvodovou zdí. 

6) Matoucí kótování schodiště na vynášecí čáře. Na vynášecí čáru pouze napsat 

12x155,42x295. Stupně 13-24 jsou řešeny v 1.S. 

7) Hodila by se výšková kóta podlahy v hale (118). 

8) Řez - sklony chodníků, výškové kóty drenáží, zábradlí v 4.NP. 

9) Detail lodžie v 2.NP- jak bude kotveno zábradlí (napsat alespoň do poznámky a 

čárkovaně naznačit ve výkrese) 

10) Technická zpráva- Geologický průzkum nebyl proveden, nevíme, na jaké půdě 

objekt zakládáme, výpočet zatížení v základové spáře také není => nevím z jakého 

důvodu je navržena základová deska. Možná by byly vhodnější základové patky nebo 

pásy (úspora betonu). 
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