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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Patrik Michna 

Oponent diplomové práce: Ing. Jaroslav Pospíšil 

Název diplomové práce: Polyfunkční dům 

Předložená diplomová práce Patrika Michny řeší komplexní stavební dokumentaci pro 
provedení novostavby samostatně stojícího polyfunkčního domu. Stavba se nachází v obci 
Brno, k.ú. Židenice. Cílem projektu bylo zvýšení kvality veřejného prostoru v území 
vytvořením parku, městského parteru se službami a přinést do území chybějící funkce 
občanského vybavení. Součástí práce je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární 
posouzení. 
Řešený objekt je třípodlažní, s podsklepením, kde jsou situovány hromadné garáže. Jako 

hlavní nosný systém stavby byl zvolen železobetonový skelet, opláštěný prosklenou fasádou 
v nadzemních podlažích. Stropní konstrukce jsou řešeny prefabrikovanými stropními panely. 
Zastřešení objektu je řešeno pomocí ploché jednoplášťové střechy. 

K předložené diplomové práci mám následující otázky: 

C.3 - Koordinační situační výkres 
- Nejsou známy vzdálenosti inženýrských sítí při jejich souběhu. Je respektována  
ČSN 73 6005? 
- V jakém intervalu je uvažováno s čištěním a vyvážením odlučovačem ropných látek 
(ORL)? 

D.1.1.01 – Půdorys 1PP 
- Je směr otevírání dveří v místnosti 1.07 Kotelna dle požární bezpečnosti staveb 
v pořádku? 
- Jakým způsobem řešíte odvětrání prostor hromadných garáží? 
- Zdůvodněte volbu kombinace skeletového systému a monolitických betonových stěn 
v suterénu. 
- Uvažoval jste s vedením/ rozvodem vzduchotechnického vedení v objektu? Kde 
uvažujete nasávání/ přívod čerstvého vzduchu a odtah/ odvod znečištěného vzduchu? 

D.1.1.02 – Půdorys 1NP 
- Vysvětlete odkazy, které uvádíte v půdorysu 1NP: 
 OS – Obvodová stěna → ve výkrese označeny sloupy 
 VS – Vnitřní stěna → ve výkrese označeny sloupy 
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D.1.2.01 – Půdorys základů 
- Vysvětlete a popište řešení vedení hydroizolace v místě paty sloupu. Jak je řešeno 
přerušení hydroizolační vrstvy. 

D.1.2.06 – Půdorys střechy 
- Objasněte rozpor ve vyspádování střešní roviny u ploché střechy (rozpor mezo 
půdorysným vyspádováním a zakresleným spádem v Řezu BB). 
- Objasněte minimální sklon oplechování atiky u ploché střechy dle ČSN 73 1901. 

D.1.2.07 – Detail atiky 
- Popište postup provedení oplechování atiky. Jak bude řešeno vyvedení hydroizolační 
vrstvy přes kotvící provil oplechování? Jak bude provedena tepelná izolace v místě 
kotvícího profilu oplechování? 
- Objasněte minimální přesah hydroizolačních vrstev.  

D.1.2.10 – Detail střešního vtoku 
- Objasněte, jak bude kotvena horní příruba střešního vtoku. 
- Jak bude zajištěna kontrola ochranného plastového koše u střešního vtoku proti 
ucpání? Je zasípání ochranného koše správné vzhledem k jeho funkci? 

Diplomová práce Patrika Michny svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny. 

 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je dobrá a srozumitelná. 
V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však 
nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 
nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu požadavků 
kladených na diplomové práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou méně podrobné, avšak 
přehledné. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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