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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Penzion na vinařské 

stezce“, kterou vypracovala diplomantka Bc. Jana Císařová ve školním roce 2013/14. 

Předmětem řešení diplomové práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby 

novostavby penzionu se samostatně stojící přístavbou ke stávajícímu vinnému sklepu. 

Penzion je objekt dvoupodlažní, nepodsklepený, nachází se v něm celkem sedm pokojů, 

každý s vlastním hygienickým zázemím. Konstrukční systém budovy je stěnový, svislé nosné 

konstrukce jsou z keramických bloků Porotherm, stropní konstrukce je monolitická 

železobetonová. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Střecha objektu 

je navržena jako sedlová, jejíž nosnou konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky. Přístavba 

vinného sklepa a přístavba budovy penzionu je ve stejném konstrukčním systému, pouze 

konstrukce střechy je klasická z krokví s kleštinami. 

Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně dostatečného množství detailů. Řešení 

projektu je výstižné na každém výkrese. Grafická úroveň je velmi dobrá. Vedle výkresové 

části obsahuje diplomová práce také tepelně-technické a akustické posouzení, požárně 

bezpečnostní řešení stavby, zhodnocení z hlediska oslunění a specializace z betonových 

konstrukcí a zdravotechniky. 

 

Dotazy na diplomantku: 

- Výkres č. 3 – půdorys 1.NP:  

o je nutné částečně zateplovat stěny u m.č. 115? 

o Jak byste vyvázala z cihlených bloků Porotherm 30 P+D sloupky mezi okny 

v m.č. 119? 

- Výkres č. 4 – půdorys 2.NP: Z jakého důvodu je stěna mezi koupelnami zděná a ne 

sádrokartonová? 

- Výkres č. 5 – tvar stropu: Je nutné, aby některé prostupy kvůli instalacím 

zdravotechniky měly takovýto profil, vzhledem ke směru uložení nosné výztuže? 

 

 

 

 

 



Závěr: 

Diplomantka jednoznačně prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 

problematiku zpracovala s přehledem. Při zpracování DP prokázala dobrou orientaci v řešené 

problematice. 
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