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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bydlení pro seniory 

Autor práce:  Bc. Václav Pilík 
Oponent práce: Ing. Vendula Blažková 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší architektonicko-stavební a částečně i stavebně-konstrukční řešení 
bydlení pro seniory v Brně - Dolních Heršpicích v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.  
Bydlení pro seniory je navrženo jako třípodlažní objekt kombinovaného konstrukčního 
systému. Objekt je řešen jako částečně podsklepený. Zastřešen je plochou vegetační 
jednoplášťovou 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 práce je zpracována v souladu s požadavky na rozsah a obsah projektové 
dokumentace. Student v rámci řešení jednotlivých částí projektu využil aktuálně dostupných 
materiálů a řešení. Přehlednost projektové dokumentace je snížena převážně chybami 
v zakreslování uvedeným v další části textu. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) Koordinační situační výkres se kótuje v metrech. Objasněte řešení odvodnění 
parkoviště. 

2) Ve výkresové dokumentaci chybí zakreslení svislých řezů vedených všemi schodišti – 
chybí řez schodiště ze suterénu a dalších 3 schodišť. 

3) Ve výkresech půdorysů jsou patrné chyby v zakreslování dle ČSN 01 3420 – 
zakreslování schodiště, zakreslování dvoukřídlých dveří, kótování výšek obkladů, chybí 
zakreslení obkladů za dřezy, chybí popis zakreslených vztažných přímek,… - tyto chyby 
snižují čitelnost a kvalitu projektové dokumentace jako celku. 

4) Ve výkrese půdorysu 1.NP v místnosti č. 163 je navržen sklon podlahy 3 % - vzhledem 
k využití prostoru je velikost tohoto sklonu příliš velká. Dále nedoporučuji, vzhledem 
k požadavku splnění podmínek KHS v průběhu provozu, umísťovat v kuchyni 
podlahovou vpusť. 

5) U svislých řezů objasněte u základových konstrukcí umístění konstrukčních spár. 
6) U řezu C – C objasněte řešení izolace proti zemní vlhkosti v místě schodiště. Zakreslení 

v místě přechodu podsklepená – nepodsklepená část se neshoduje s řešením v detailu. 
Vrstva akustické izolace uvedená u skladby Z17 v místě výtahové šachty není vhodná 
vzhledem k uvažovanému zatížení dojezdových nárazníků u dna výtahové šachty. Řez C 
– C je celkově chybně veden (v rozporu se zásadami zakreslování výkresů pozemního 
stavitelství – viz zakreslení v místě šachty VZT je chybné (nepřehledné), řez schodištěm 
je v rozporu s ČSN 01 3420. U svislých nosných konstrukcí chybí zakreslení překladů 
nad otvory. 

7) U detailu napojení LOP objasněte důvod a funkčnost umístění okapového chodníku 
pod úroveň navazujícího chodníku. 

8) U detailu provedení vegetační střechy objasněte důvod přívodu el. proudu k vpusti 
pojistné izolace. 

9) Ve výkresech tvaru stropní konstrukce jsou patrné výrazné chyby v zakreslování dle 
ČSN 01 3481 – Výkresy betonových konstrukcí – specifikace jednotlivých částí včetně 
směru hlavní výztuže, chybějící výkresy schodišť a jejich sklopené řezy snižují 
jednoznačnost - čitelnost navrženého řešení. 

Závěr: 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelové pro daný typ využití. Student dobře využil 
zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují.  
Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 
úpravě uvedených nepřesností příp. nejasností. 
I přes řadu nedostatků je práce v celkovém rozsahu kvalitní a výsledné chyby naprosto 
zbytečně snižují celkovou kvalitu předložené práce. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  17. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


