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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Objekt občanské vybavenosti 

Autor práce:   Bc. Jana Zachovalová 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané k datu 
15. 01. 2021 s názvem „Objekt občanské vybavenosti“, kterou vypracovala slečna Bc. Jana 
Zachovalová v akademickém roce 2020/2021.  
Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s 
restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském 
kraji. Řešená stavba je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlažími a je zastřešena plochou 
vegetační střechou. Hotel je navržen s 23 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro 
ubytování 52 osob (z toho pro 4 osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ve 2.NP) a 
restauračním provozem pro 98 hostů, sociálním zázemím a kuchyní. Stavba splňuje požadavek pro 
objekty nízkoenergetického standardu a to kombinací kvalitního konstrukčního řešení se zateplením 
obálky budovy a dalších technologických řešení. Celkový charakter objektu podtrhuje jeho 
architektonické řešení v duchu částečného ozelenění fasády.  

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.: 

Body 1, 4 a 5 hodnotím jako výborné. Body 2 a 3 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují 
drobné nedostatky týkající se nedostatečně specifikovaných prvků, bezbariérového a požárně 
bezpečnostního řešení některých částí objektu, nebo nedostatečně vyřešené technické náležitosti.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes některé drobné 
nedostatky zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. 
Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Objekt se dle mapy o záplavovém území nachází v oblasti Q100, část pozemku poté v oblastech 
Q5 a Q20. Co to znamená a jak byly tyto skutečnosti zohledněny? 
2) Stavba se nachází velmi blízko komunikaci I. třídy hlavního tahu Brno – Svitavy. Naměřený akustický 
hluk pro hodnotu LDVN dosahuje hodnot 65-70 dB. Jak byla tato skutečnost zohledněna a jaké 
konstrukce jsou posuzovány? 
3) Splňují bezbariéroví koupelny ve 2.NP-3.NP požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. z hlediska velikosti 
dveří, směru otevírání a minimálních rozměrů? D.1.1.03-D1.1.04 Půdorys 2.NP – 3.NP 
4) Kolik je dle ČSN 73 1901 minimální sklon ploché střechy? Bylo toto v místě teras ve 3.NP dodrženo? 
Jaká rizika hrozí? D.1.1.04 Půdorys 3.NP + D.1.2.06 Střešní konstrukce 
5) Zdůvodněte dvojitě vyzděné příčky v místě koupelen 2.NP. Jaký mají účel? Pokud to jsou předstěny 
a instalační přizdívky, je toto ideálním řešením? D.1.1.03 Půdorys 2.NP 
6) Jakým způsobem bude kotveno zábradlí teras a odvodnění? Navrhněte schématické řešení. 
D.1.1.04 Půdorys 3.NP + D.1.1.06 Řez B-B´ 
7) Zdůvodněte neobvyklé řešení parapetu okenních otvorů. Jaké má Vaše řešení výhody a nevýhody 
a proč jste zvolila právě tento způsob provedení? D.1.2.07 Detail A – Okno  
8) V rámci PBŘ je navržena CHÚC typu B, která je přetlakově větrána. Kde je umístěna 
vzduchotechnika, jak bude řešen přívod vzduchu do prostor CHÚC, kde bude náhradní zdroj energie 
pro dodávku vzduchu a co zajistí spuštění? Co může být umístěno v prostorách CHÚC  z hlediska 
nábytku? D.1.3.03 Půdorys 1.NP 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů jsou 
dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí, objevují se však drobné chyby. 
V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními 
náležitostmi je práce v souladu se zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které 
jsou na tuto práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal velmi dobré znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 19. ledna 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


