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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Požární stanice typu P4, Chrudim 

Autor práce:  Bc. Jan Šťastný 
Oponent práce: Ing. Lenka Kacálková 

Popis práce: 

Student zpracoval diplomovou práci na téma „Požární stanice typu P4, Chrudim“. Práce 
obsahuje prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh. 

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.: 

Projektová dokumentace vykazuje nepřesnosti. Výkresová část je čitelná, v celku na dobré 
úrovni.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Situace koordinační – není patrný hlavní výjezd/sjezd na komunikaci. Jak je řešeno 
zasakování dešťových vod dle vodního zákona? Jak je řešeno vytyčení stavby/objektu?  

2) Půdorys 1.NP – kde budou umístěny revizní prostupy do SDK podhledu (aspoň základní)? 
Jak je řešen přístup do instalačních šachet k čistícím kusům atd.? Je případný 
nepřehledný zákres dostačující? Jak je řešeno větrání skladů v zimním období? Jak jsou 
liniové žlaby v garážích z hlediska odvodnění řešeny? Jaké jsou kladeny akustické 
požadavky na kanceláře (splňují navržené konstrukce dané požadavky)? Vysvětlete 
osazování Vámi zakreslených zárubní v nosném zdivu (vnitřní dveře)? Jak je řešeno 
vytápění objektu, jak je řešeno z hlediska tepelných ztrát oddělení technické části 
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s administrativní? Je vhodně navržená nášlapná vrstva v garáži v podobě keramické 
dlažby (požární technika atd.)? Je správně zakresleno, popsáno schodiště? 

3) Pohled na plochou střechu – žebřík s ochranným košem na plochou střechu – jaké je 
konstrukční zajištění proti pádu před upnutím osoby ke kotvícímu bodu/lanu na střeše 
(provedení žebříku neodpovídá závazným normových požadavkům)? Jaká je minimální 
doporučená půdorysná vzdálenost střešního vtoku od okolních svislých konstrukcí? 
Není zakreslena vegetační vrstva. Chybí výškové kóty u spádování. Chybí spádování 
atiky.  

4) Pohled na sedlovou střechu – není patrné, o jakou krytinu se jedná. Chybí záchytný 
bezpečnostní systém, zakresleny prostup včetně pozic, zachytávače sněhu atd. Dají se 
podle tohoto výstupu vyrobit, objednat, nacenit veškeré prvky, které na střešním plášti 
musí být? 

5) Výpis skladeb – např. skladbaSH5 – je zde uvedena vrstva v podobě cementového potěru 
a v následné specifikaci je uveden anhydritový potěr? SH8 – vysvětlete, proč je navržena 
pod vzduchovou mezerou (kontralaťí) parotěsná vrstva? 

6) Detail E – jaké jsou zásady kotvení soklové teplené izolace (ve vašem případ XPS)?  
7) Schéma sbíjených vazníku – jak je zajištěna prostorová tuhost celé konstrukce? 
8) Detail D – jak je zajištěna fixace venkovního parapetu? Jaký je minimální sklon 

venkovního parapetu a která norma tuto hodnotu uvádí?  
9) Stavební fyzika – minimální popis akustických požadavků, vyhodnocení. 
 

Závěr: 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládá problematiku návrhu, projektování i přípravy 
stavby. V některý případech je patrné nedopracování, nejspíše z časové tísně.    
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