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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  Technologický postup provádění stropní konstrukce 

polyfunkčního domu  

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Petra Pohořelská 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     DP je zpracována přehledně, některé části DP měly být vypracovány podrobněji. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce řeší technologický postup montáže stropních konstrukcí zadaného objektu 

ve dvou technologických variantách. První variantou je stropní konstrukce z prefabrikovaných 

panelů SPIROLL. Druhou variantou je stropní konstrukce systému POROTHERM. 

DP obsahuje část stavební a část technologickou. Stavební část obsahuje projektovou 

dokumentaci zadaného objektu v rozsahu pro stavební povolení a projektovou dokumentaci 

technologické části v rozsahu pro provádění stavby. Součástí DP je tepelně technické 

posouzení obvodových konstrukcí včetně kritických detailů. Stavební část DP je zpracována 

přehledně a v potřebném rozsahu. Kvalita zpracování stavební části DP je na dobré úrovni. 

Technologická část obsahuje technologické postupy montáže obou variant stropních 

konstrukcí. Součástí technologické části DP je položkový rozpočet a harmonogram pro obě 

variantní řešení. DP je zpracována přehledně, zejména technologická část DP měla být 

zpracována podrobněji.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    - v situaci není kótováno umístění přípojek TZB, není řešeno odvodnění zpevněných ploch, 

zejména parkoviště, HUP je umístěn u chodníku? vhodnější by bylo umístit jej k objektu. 

- PŮDORYS ZÁKLADŮ: řez D-D´ neodpovídá půdorysu, je zde zakreslena stěna tlouš´tky 

300 mm, pod touto stěnou není základ? V půdoryse v místě řezu ale stěna není. V půdoryse 

1.NP také žádná stěna v místě řezu D není Podkladní betonová deska v místě kde přiléhá 

k výtahové šachtě je uložena na nasypané zemině. Hrozí, že se deska při zatížení prosedne. 

V detailu by mělo být znázorněno, jak se řeší napojení Hi (svislá/vodorovná). 

- PŮDORYS 1.NP: z hlediska požární bezpečnosrti mají vnější dveře v místnosti 115, 116 

malou šířku. jsou navrženy lehké příčky tloušťky 75 mm, je tato tlouš´tka dostačující 

z hlediska zatížitelnosti, např. zařizovacími předměty? V technické místnosti nejsou 

zakresleny zařízení TZB, technická místnost je ohraničena lehkou příčkou 75 mm. Je tato 

příčka dostatečná z hlediska požární odolnosti, vzduchové neprůzvučnosti pro oddělení 

tech.místnosti od ostatních prostor? V tech.místnosti není popsán prostup.  proč je navržen jen 

jeden pisoár, ale dvě WC mísy? Jsou lehké příčky ohraničující WC určeny do vlhkých 

prostor? Chybí úklidová místnost. 

- PŮDORYS 2.NP: nosné sloupy jsou z hlediska dispozice umístěny velmi nevhodně 

(místnost 232, 224). Může být SDK deska Knauf Diamant umístěna do vlhkých prostor? jak 

bude řešeno odvětrání šaten v bytech? Š patně zakresleno schodiště v místnosti 215.  

- jak je řešen tepelný most, který tvoří sloupy procházející z 3.NP (balkon) do 2.NP? 

- neměly být od sebe odděleny výškově rozdílné části objektu? 

- PLOCHÁ STŘECHA: nejsou zakótovány všechny délky střešních rovin, proč jsou obě části 

střechy řešeny jinak? Jedna část stejným spádem, druhá část rozdílným spádem? Střecha nad 

nižší částí objektu je v požárně nebezpečném prostoru (okenní otvory z 3.NP) a její skladba 

neodpovídá požadavkům na pořární odolnost střešního pláště. Není řešeno opatření BOZP pro 

údržbu střechy. 

- Technologická část DP měla být zpracována podrobněji. Mohlo být vypracováno více 

detailů. Volba transportního mechanismu pro uložení panelů SPIROLL není příliš vhodná. 

Autojeřáb bude muset na staveništi přejíždět aby dosáhl na vzdálenější konce objektu. Jak je 

v harmonogramu montáže stropů SPIROLL zohledněna montáž nosné skeletové konstrukce? 

V textové části není dostatečně popsáno jak budou řešeny netypické detaily u porotherm 

stropu, jedná se zejména o řešení stropu v napojení na schodiště, apod. Ve výkresech stropů 

porotherm není ovedeno co tvoří OV- ocelovou výměnu a chybí detail jak je výměna 

v místech prostupů řešena.   

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    DP nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Studentka použila vhodné studijní prameny a vhodně je aplikovala do DP. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Zpracování DP po formální stránce je odpovídající. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práce nemá praktické využití. 

 

 



9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   dobře. 

      

 

 

 

    Dne 2.1.2017   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


