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1. Vyjádření oponenta k diplomové práci 

- Koordinační situace – nejasné trasy vedení kanalizace (někdy zakreslen opačný směr 

toku). 

- Půdorys 1NP SO 01 – není specifikováno spádování míst. 137? Je tato místnost opravdu 

kotelnou dle výkonu kotle? Jak je zabezpečeno větrání míst. 120 nebo 142? Je nutné 

použití tvarovek š. 365 AKU v místnosti 106 a 151? Je znemožněn pohyb dětí na 

schodiště? 

- Půdorys 1NP SO 02 – je nutné spádovat místnosti WC? Je možné osadit vnější vstupní 

dveře světlosti 900 mm do stavebního otvoru š. 1000 mm?  

- Půdorys 2NP – kam vedou venkovní dveře z míst. 224? Ploché střechy velmi 

zjednodušeně zakresleny, chybějí základní kóty, umístění světlíků brání odtoku dešťové 

vody. 

- Panelový strop nad 1NP SO 01 – je možné předepjaté panely podpírat i cca polovině 

jejich rozpětí (panely PP13)? Jak se v takovém případě změní silové namáhání těchto 

prvků?  Předpjaté panely na světlost 8,75 m jsou uloženy pouze 100 mm – je uvažováno 

s rozměrovými tolerancemi výrobků a stavební výroby?  

- Šikmá střecha – v půdoryse střechy není specifikováno řešení zabránění skluzu sněhu 

ze střechy, nejsou zakresleny prostupy, revizní lávky apod.  

- Proč jsou přiváděcí otvory osazeny ve svislé stěně (zbytečné množství prostupů fasádou 

= rizikových detailů pro ETICS), nebylo by výhodnější je osadit v přesahu šikmé 

střechy přes fasádu? 

- Detail drenáže – z jakého důvodu je drenáž navržena u nepodsklepeného objektu 

v úrovni nad okolním terénem? 

 

 

 

 



2. Vyhodnocení diplomové práce z hlediska tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku komplexního návrhu, 

projektování i přípravy stavby v širším měřítku. Práce je provedena na nadstandardní úrovni, 

výše popsané nedostatky jsou z především z nedostatku praxe v oboru. 

 

3. Navržena klasifikace dle ECTS 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení A/1 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

 

 

 

V Brně dne 26. 1. 2016 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


