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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Rehabilitační centrum 

Autor práce:  Bc. Tomáš Duben 
Oponent práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává téma 
rehabilitačního centra. Předmětná budova je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží a je 
částečně podsklepená. Budova je zastřešena plochou střechou. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předložená závěrečná práce prokazuje, že její autor je schopen samostatně řešit projekční 
úkoly i většího rozsahu na velmi dobré technické úrovni. Část z níže uvedených připomínek 
však není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé 
nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, případně doplnit. Výkresová 
dokumentace řešená v grafickém CAD editoru je po obsahové i grafické stránce na velmi 
dobré úrovni 

Vzhledem k celkové úrovni diplomové práce lze konstatovat, že práce splnila požadavky 
zadání.    

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část diplomové práce 

• Průvodní a souhrnná technická zpráva nejsou správně členěny dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. 
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Situační výkresy 

• K čemu slouží vsakovací jezírko, pokud je bezpřítokové. Proč neslouží k zadržení vody 
na pozemku, tím by se mohla nahradit část vsakovacích tunelů. 

D.1.1.2 – Půdorys 1.NP 

• Chybí zaznačení dilatace systému ETICS v místech objektové dilatace. 

• Mezi místnosti č. 187 a 188 je asi chybně vyšrafovaná instalační příčka za nosnou stěnu 
tl. 350 mm, v řezu A-A to pak vypadá, že je nosná stěna bez základu. 

D.1.1.4 – Řez A-A 

• Proč máte tak vysokou atiku nad 1NP a 2NP, v obou případech by se mohla 1 vrstva zdiva 
ušetřit. 

D.1.1.5 – Řez B-B 

• Zvažte, zda akustické příčky vysoké cca 4000 mm a tlusté 190 mm nepotřebují alespoň 
minimální základ. 

D.1.1.9 – Pohled Severozápadní 

• Místnosti č. 206 a 207 – jakým způsobem zamezíte vypadnutí osoby v případě rozbití 
zasklení okenních křídel (označení O03). 

D.1.2.1 – Střecha 

• Proč jste ve výpočtu střešních vtoků uvažoval se součinitelem odtoku srážkových vod 
C = 1, není poté při použití vegetační střechy předimenzovaný počet střešních vtoků 
a bezpečnostních přepadů? 

• Chybí zakreslení prostupů, např. od kanalizace, v části střechy nad 2NP. 

• Proč je střecha nad 2NP bez vegetační úpravy? 

D.1.2.2 – Půdorys 1PP strop 

• Chybí přesné umístění prostupů stropní deskou DE1 (kóty). 

D.1.2.15 – D3 – vstup na plochou střechu 

• Popište způsob kotvení plastového okna pomocí turbošroubu do keramického zdiva se 
svislými dutinami. 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, z výjimkou uvedených 
nedostatků, velmi dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce   ………………………………… 


