
 

- 1/2 - 

 POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Karel Jiříček 

Oponent diplomové práce: Ing. Tomáš Kalivoda 

Název diplomové práce: Polyfunkční dům Kounicova 

 

 

Magisterská práce zpracovává ucelený prováděcí projekt samostatně stojícího 
polyfunkčního domu Kounicova. Součástí zadání byla též vypracovaná architektonická studie 
s vyřešeným dispozičním uspořádáním. K diplomové práci mám následující připomínky: 

 
1) Souhrnná technická zpráva 
- Objasněte pojem hrubý radonový průzkum,  
 
2) Koordinační situace 
- Objasněte detail odvodnění zpevněné plochy x místní komunikace,  
- Objasněte účel Koordinační situace, 
- Chybí zakreslení požárně nebezpečného prostoru,  
- Chybí popis jednotlivých inženýrských sítí,  
 
3) Základy  
- Objasněte způsob odvodnění základové spáry,  
- Objasněte detail svázání výztuže jdoucí z hlavy piloty do železobetonových pasů a 

výztuže jdoucí z těchto pasů do železobetonových sloupů,   
 
4) Půdorys 1S 
- Objasněte detail uchycení konstrukce výtahu vůči stěně výtahové šachty,   
- Objasněte velikost schodišťových stupňů vzhledem k platným ČSN,  
 
5) Půdorys 1NP 
- Objasněte způsob zakreslování zařizovacích předmětů podle platné ČSN,    
 
6) Půdorys 3NP 
- Objasněte detail uchycení vzduchotechnické jednotky P15 ke střešní rovině,   
 
7) Vegetační střecha ve 2NP 
- Objasněte detail uchycení stojky zábradlí k atice,    
 
8) Plochá střecha nad 3NP 
- Objasněte detail ukončení hydroizolace kolem vzduchotechnické jednotky P10,  
 



 

- 2/2 - 

9) Řez A-A 
- Chybí koordinační osy,  
- Chybí označení klempířských prvků a překladů,  
 
10) Řez B-B 
- Objasněte detail styku nenosného zdiva s železobetonovou monolitickou stropní 

deskou,  
 
11) Pohled jihovýchodní a severovýchodní 
- Objasněte detail uchycení zámečnického prvku Z/13 k obvodovému zdivu, definujte typ 
uchycení,  
 

 
Předložená práce svým rozsahem a úrovní zpracování odpovídá požadavkům, které 

jsou na magisterské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o zpracování vybraných 
konstrukčních detailů. Autor prací prokázal výborné znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A / 1,0 

 

V Brně dne 24. 1. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


