
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Jakub Slomek 

Oponent diplomové práce: Ing. Marcel Skřivanek 

Diplomant Bc. Jakub Slomek vypracoval diplomovou práci na téma: Projektová 
dokumentace stavební části k provedení novostavby administrativní budovy. Cílem práce 
bylo vyřešení dispozice pro daný účel , návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému 
a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části . 

Diplomová práce je formálně zpracována v souladu se zadanými zásadami pro 
vypracování diplomové práce. Rozsah zpracování diplomové práce odpovídá jejímu 
stanovenému cíli . 

Dispoziční řešení stavby tvoří jednoduché rozdělení prostor podle jejich funkce, kdy 
jsou pobytové místnosti vhodně umístěny při okraji půdorysu pro zajištění denního osvětlení a 
servisní a komunikační prosto1y uvnitř dispozice pro hospodárné napojení na rozvody 
inženýrských sítí. Dispozičnímu řešení lze vytknout malou variabilitu velikostí kanceláří a 
malý počet instalačních šachet. V dispozičním řešení kavárny by bylo provozně vhodnější 
sklady umístit blíže vlastnímu kavárenskému provozu. 

Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický skelet s lokálně podepřenými stropními 
deskami. Navržené řešení je vhodné pro daný typ budovy, kdy umožňuje půdorysnou 
variabi litu a rovný podhled pak bezproblémové vedení inženýrských sítí. Schodišťové 
prostory mohly být využity pro ztužující jádra. Nosná konstrukce obvodového p l áště 

z prostého betonu není v souladu s ČSN EN 1992. Tato konstrukce není oddělena od 
stropních desek, kdy dojde k přenosu zatížení ze stropů do obvodových stěn a poruchám 
v nevyztužených nadpražích stavebních otvorů. Vzhledem k založení objektu ve svahu 
v zemině F7 by bylo vhodné provést opatření proti zhoršení geotechnických vlastností 
základové půdy. 

Ve stavebně technickém řešení lze rozporovat použití tepelné izolace místo izolace 
proti kročejovému hluku ve skladbách podlah ve 2.NP a 3 „NP, opatření sádrokartonových 
desek omítkou (viz detail B) a neprovedení opatření proti snížení izolačních vlastností tepelné 
izolace obvodového pláště vlivem proudícího vzduchu. Jinak stavebně technické řešení 
splňuje požadavky na bezpečnost, odolnost a hospodárnost stavby. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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