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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Penzion 

Autor práce: Bc. Iveta Kryštofová 
Oponent práce: Ing. Jan Vystrčil 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
penzionu v okrajové části Znojma. Objekt je navržený jako částečně podsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími. Budova je navržena půdorysného tvaru L, přičemž v jednom křídle 
budovy jsou umístěny ubytovací pokoje a ve druhém prostory pro stravování s barem, kuchyní, 
hygienickým zázemím a recepcí. Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako hlubinné 
piloty se základovými pasy ze železobetonu, doplněny o podkladní železobetonovou desku. 
Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic. Stropní konstrukce a nosná konstrukce 
ploché střechy jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Plochá střecha nad 
jednopodlažní částí objektu je navržena jako jednoplášťová s vegetačním souvrstvím. 
Dvoupodlažní část objektu je zastřešena šikmou střechou s nosnou vazníkovou konstrukcí. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Zdůvodněte zvolený návrh nosné konstrukce šikmé střechy z dřevěných vazníků. Porovnejte 
výhody a nevýhody tohoto řešení s řešením klasické, případně moderní krovové soustavy. 
Musí mít hydroizolační vrstva v kombinaci s návrhem zelené střechy speciální vlastnosti? 
Popište rozdíl, výhody a nevýhody extenzivních a intenzivních zelených střech. 
Ve výkresu D.1.2.01 VÝKRES ZÁKLADŮ popište, kudy je skutečně vedený řez H-H. Je v souladu 
s pravidly zakreslování stavebních výkresů vést řez podélnou osou základového pasu? 
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Ve výkresu D.1.2.04 DETAIL Č. 1 – OKAP uvádíte šipku proudění vzduchu. Je tento směr proudění 
zvolený správně? Je větrací otvor podstřešního prostoru v úrovni okapu nasávací nebo 
výdechový? Jakým způsobem uvažujete odvětrání podstřešního prostoru v úrovni hřebene? 

 

Závěr: 

Studentka ve své diplomové práci prokázala orientaci v problematice navrhování pozemních 
staveb. Práce je vypracována na dobré technické úrovni. Jednotlivé výkresy jsou přehledné 
a správně popisují jednotlivé části stavby. I přes prokázání dobré orientace v dané problematice 
se studentka nevyvarovala drobných nejasností a nepřesností. Ty však nesnižují celkovou 
kvalitu díla. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


