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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Poliklinika v Chotěboři 

Autor práce: Bc. Lenka Zifčáková 
Oponent práce: Ing. Jitka Párová, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší novostavbu budovy polikliniky v Chotěboři. Součástí této budovy je také provoz 
kavárny a lékárny. Objekt je navržen jako samostatně stojící, se 3 nadzemními podlažími a z části 
jedním podlažím podzemním. Konstrukční systém objektu je zděný z keramických tvarovek 
Porotherm v kombinaci příčného a podélného nosného systému. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
provedeny z předpjatých stropních panelů Spiroll. Schodiště je navrženo železobetonové monolitické 
s nabetonovanými stupni. Zastřešení objektu řešeno vegetační jednoplášťovou střechou. Založení 
objektu je provedeno na základových pasech z prostého betonu. 
 

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: 

- Výkresy sestav  dílců – jak je uložena konstrukce schodiště na nosné zdivo ?  
- Jakým způsobem budou kotveny jednostranné ocelové výměny ve stropních konstrukcích k okolním 
nosným prvkům ? 
- Obecně výpisy prvků nejsou moc přehledné, chybí údaje o počtu v každém podlaží, u klempířských 
výrobků špatně čitelné kóty a chybí údaj o rozvinuté šířce plechu. 
- Objekt není řešen jako zcela bezbariérový. Jeden navržený výtah je velmi malý, sotva se tam vejde 
jedna osoba s kočárkem. S kočárkem pro dvojčata se maminka do 2.NP , kde se nachází ordinace 
pediatra, nedostane. Celkově z provozního hlediska chybí druhý výtah, a to nákladní, jak pro 
přepravu pro zařízení ordinací, tak pro osoby pohybující se na elektrickém vozíku, osoby na vozíku 
s doprovodem a již výše uvedené kočárky určené pro přepravu více dětí.  
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- Výkresy řezů a detailů jsou méně přehledné z důvodu výpisů všech skladeb konstrukcí. V tomto 
případě existuje výkres č. D.1.1.15, kde je vše přehledně popsáno a proto není nutné  tyto skladby 
všude vypisovat, stačí jen uvést označení jednotlivých skladeb ve výkresu a v poznámce uvést odkaz 
na výkres č. D.1.1.15.  V případě změny ve skladbě některé z konstrukcí v praxi dochází k tomu, že 
se toto někde zapomene náhodou aktualizovat a je to potom zdrojem zbytečných chyb. Proto není 
dobré dublovat informace. 
- Výlez na střechu - v nadstřešní části není řešeno nějaké madlo či zábradlí z důvodu bezpečnosti.  
- Odkud jsou přístupné části střech nad průčelím lékárny a kavárny z hlediska údržby ? 

Závěr: 

Vypracování diplomové práce odpovídá zadání a požadovanému rozsahu. Diplomová práce je 
zpracována pečlivě a systematicky. Diplomantka prokázala požadované znalosti v oboru pozemního 
stavitelství, je schopna orientovat se ve stavebních materiálech a správně je užít v konstrukci. Práce 
obsahuje nedostatky, které lze drobnými změnami řešit.  
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 24.01.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 
 

  


