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Autor diplomové práce: Bc. Tomáš Troup 

Oponent diplomové práce: Ing. Pavlína Klubalová 

Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Nový pavilon SOU 
Písek“, kterou vypracoval Bc. Tomáš Troup v akademickém roce 2016/2017. Projekt 
diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace objektu.  

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem autor vyrovnal velmi dobře. 
Konstrukce stavby odpovídá požadavkům objektu. Diplomová práce je zpracována na dobré 
grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci.  

K samotné práci předkládám tyto dotazy: 

1. Splní průměrný součinitel Uem ze štítku obálky budovy požadavky vyhlášky 
78/2013? 

2. Proč jste na tepelné mosty střešní konstrukce uvažoval s přirážkou 0,05? 

3. Byl nějak zohledněn ve výpočtu součinitele prostupu tepla vliv kotev jdoucích skrze 
tepelnou izolaci, případně jak? 

4. Jakým způsobem (jestli vůbec) je řešeno dilatování podlah. Uveďte způsob, jak se 
dilatace dělají, po jaké vzdálenosti a na čem to závisí. 

5. Je vhodné řešit dilataci mezi objekty z EPS? 

6. Je řešeno schodiště v souladu s vyhláškou 398/2009? 

7. Vysvětlete v půdorysu zalomené ostění u stěn, jak se provede a v čem je jeho přínos? 

8. Pokud jste již v základech zakresloval polohu otvorů, nebylo by vhodné větší otvory 
v základech přivyztužit? 

9. Tl. jádrové omítky v tepelně technických výpočtech je 1-2mm, je to v pořádku, 
případně u jakého typu omítek tato tl. může být? 

10. Je návrhová teplota vnitřního vzduchu a relativní vlhkost v tělocvičně volena 
v souladu s ČSN 730540-3:2005? 

 

Závěrem lze konstatovat, že se autor zhostil daného úkolu velmi dobře. Část z výše 
uvedených připomínek není zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé drobné 
nedostatky. Celkově je práce na velmi vysoké úrovni a celkovou složitost doplňují dvě 
zpracované specializace a spousta doplňujících výkresů nad rámec běžné práce. 

 Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

Dále doporučuji udělení pochvaly děkanem za vynikající zpracování diplomové práce. 

V Brně dne 20.1.2016  

  ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 


