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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Administrativní budova 

Autor práce: Bc. Natalia Eryshova 

Oponent práce: Ing. Zuzana Stránská, Ph.D. 

Popis práce: 

Hodnocená práce řeší novostavbu administrativní budovy situované v Brně. Objekt má 

obdélníkový tvar a s posledním ustupujícím podlažím. Budova je nepodsklepená se třemi 

nadzemními podlažími. Zastřešení tvoří jednoplášťové ploché střechy s extenzivním 

ozeleněním, terasou a FV panely. Část fasády je tvořena vegetační stěnou. Jedná se o budovu 

zděnou z keramických bloků. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny předpjatými ŽB panely. 

Přílohy diplomové práce obsahují vybrané části dokumentace pro stavební povolení. 

Předložená práce sestává ze čtyř částí: 

- Textová část obsahující průvodní a souhrnnou zprávu a posouzení 6 variant skladby 

podlahy ve 2.NP; 

- Příloha A Architektonicko-stavební řešení, které obsahuje výkresovou dokumentaci, 

vizualizace, vyjádření ke stávajícím sítím, průzkumný vrt požárně bezpečnostní řešení, 

výpočet základů, schodiště a střešních vtoků, stavební fyziku (PENB, tepelná technika, 

tepelná stabilita, akustika, proslunění a hlukovou studii); 

- Příloha B Technika prostředí staveb obsahující bilanci pitné a dešťové vody, návrh 

vzduchotechniky, zdroje tepla, chlazení, schéma ZTI, schéma a návrh umělého osvětlení, 

návrh využití solární energie a rozmístění FV panelů; 

- Příloha C Posuzování environmentálních dopadů stropních konstrukcí zahrnující výkaz 

výměr, scénáře dopravy, oprav, výstupy a vyhodnocení LCA posuzovaných 

konstrukčních variant. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

(1), (2) Konstrukční a materiálové řešení odráží znalosti, které diplomantka získala studiem. 

Návrh je dobře zpracován a doplněn o potřebné informace včetně popisu jednotlivých výpočtů. 

Teoretická část práce týkající se environmentálního posouzení popisuje metodu LCA, okrajové 

podmínky výpočtu, výsledky a z nich vyvozené závěry. (3) Diplomantka prokázala, že umí 

vyhledávat informace v odborné literatuře a dalších podkladech. Tyto informace umí i správně 

citovat. Avšak literární rešerše by mohla býti obsáhlejší. (4) Po formální stránce práce velmi 

dobře splňuje požadovanou úroveň. Práce je po gramatické stránce až na ojedinělé překlepy 

napsána správně. (5) Práce obsahuje všechny části stanovené v zadání práce. Až na umístění 

průvodní a souhrnné technické zprávy do textové části je práce členěna správně dle pokynů.  

Připomínky a dotazy k práci: 

K provoznímu a dispozičnímu řešení navržené budovy vybírám tyto dotazy a připomínky: 

• Jaké jsou požadavky na počet parkovacích stání pro invalidy pro administrativní budovy? 

• Hodnotila jste vnitřní akustiku konferenční místnosti? 

Ke konstrukčnímu řešení navržené budovy vybírám tuto otázku: 

• Vysvětlete fungování vegetační fasády. 

K posuzování životního cyklu mám následující dotaz: 

• Je nutné do hodnocení LCA za účelem porovnání podlahových konstrukcí zahrnovat fázi 

údržby, když je u všech materiálových variant stejná? Proč jste nezkusila optimalizovat 

některou ze skladeb, tak aby měla podlahovou krytinu, která by měla jiný scénář údržby, 

když právě v této fázi dochází k největším environmentálním dopadům (např. zátěžový 

koberec)? 

Závěr: 

Celková úroveň předložené práce je na velmi dobré úrovni. Předloženou práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


