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Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Hasičská stanice 

Autor práce:  Bc. Radka Horváthová 
Oponent práce: Ing. Lenka Kacálková 

Popis práce: 

Studentka zpracovala diplomovou práci na téma „Hasičská stanice“. 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 je dobře zpracována. Výkresová část je přehledná, čitelná. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Koordinační situace – vysvětlete, k čemu slouží zemní filtr?  
2) Půdorys 1S – jak bude řešeno napojení kanalizace z 1S? Jak bude řešen odvod dešťových 

vod z „anglických“ dvorků (kde bude zakresleno)? Jak je řešeno větrání místnosti např. 
S107 a S106? 

3) Půdorys 1NP – z jakého důvodu jsou navrženy WC v provedení kombi (místnosti 108)? Je 
povinnost navrhovat bezbariérová WC v těchto typech objektů (popište). Kde je uvažován 
hlavní el. rozvaděč (jističe atd.)? Jak probíhá zásah/vyhlášení poplachu (od pokojů po 
zásahová vozidla)? Jak řešen odvod spalin od aut (pravidelné startování)? 

4) Půdorys 2NP – popište, jak funguje výrobek 9/T, jak je kotven atd. Jak je zajištěna ochrana 
proti pádu? Jaké jsou akustické požadavky na zdivo mezi chodbou a pokoji, mezi pokoji, 
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mezi chodbou a kanceláří? Otázka je pro zajímavost – řešila studentka detailněji kotvení 
skluzové tyče, požadavky na povrchovou úpravu, materiál (výrobek 6/Z)? 

5) Řez A – A  – jak studentka postupovala při návrhu skladby podlahy pod těžkou technikou 
(nákladní auta atd.).  

6) ŘEZ B – B – jaký je sklon výkopu (jak se určuje)? Není patrný původní terén. 
7) Detail soklu – z jakého důvodu začíná omítka 100 mm na stropem? 
8) PŮDORYS 1.NP – PBŘ – kde je umístěn TOTAL STOP, případně CETRAL STOP. Jaký je mezi 

nimi rozdíl? 
 

 

Závěr: 

Diplomovou prací studentka dokázala, že zvládla problematiku návrhu, projektování i přípravy 
stavby v širším měřítku. Práce je kvalitně provedena, případné drobné nedostatky jsou z 
nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní.  
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


