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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Rezidence pro seniory“, kterou 
vypracoval diplomant Bc. Petr Šafář ve školním roce 2014/15. 

Předmětem řešení diplomové práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby novostavby 
v podstatě bytového domu upraveného pro potřeby seniorů v obci Sadová. V objektu se kromě obytné 
části nachází také kavárna. Jedná se o objekt třípodlažní, nepodsklepený, obsahující celkem 29 
bytových jednotek, z nichž některé jsou řešeny jako bezbariérové. Konstrukční systém budovy je 
stěnový, svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelných bloků, stropní konstrukce a část svislých 
nosných konstrukcí v kavárně je železobetonová monolitická. Objekt je založen na základových 
pasech z prostého betonu. Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. 

Výkresovou část lze hodnotit jako dostačující včetně základních 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, 
posouzení z hlediska oslunění a osvětlení a specializace z betonových konstrukcí a zdravotechniky. 

Dotazy na diplomanta: 

- Jak ve skutečnosti vypadá SO.10 - vsakovací zařízení? Jak se dimenzuje? 

- Jak je vyprazdňován objekt SO.11 - retenční nádrž? 

- Proč jste zvolil pod celým objektem stejnou úroveň založení? 

- V půdorysu 2.NP je špatně zakresleno schodiště. Jak by to bylo správně? 

- U bezpečnostních přepadů ve výkresu ploché střechy chybí výšková kóta dna, funkční je navíc 
pouze jeden z pěti přepadů (otázkou je, zda jsou při daném počtu vpustí potřeba). 

- Jaký způsob zabudování je doporučován výrobcem, aby byla neprůzvučnost stěny z bloků 
Porotherm 25 AKU SYM co nejvyšší? Jak zabráníte tzv. akustickým mostům? 

Závěr: 

Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, i když je patrná menší projekční praxe. Při 
zpracování DP však diplomant prokázal poměrně dobrou orientaci v řešené problematice. 
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