
Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Penzion pro seniory

Autor práce: Bc. Petr Doležal
Oponent práce: lng. Aleš Utíkal

Popis práce:
Dokumentace stavební části prováděcího projektu vycházela z architektonické studie samostatně
zpracované diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na rovinné parcele v obci
Vepřová. Stavba je řešena jako óástečně podsklepený objekt o třech nadzemních podlažích.
Objekt je ukončený dvouplášťovou šikmou střechou z dřevěných příhradových vazníků.

Hodnocení práce studenta:
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1. Odborná úroveň práce x n n n
2. Vhodnost použitých metod a postupů x n D n
3. Využitíodborné literatury a práce s ní D x D n
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x n D !
5. Splnění požadavků zadáni práce x ! n !

Připomínky a dotazy k práci:
Dispoziční řešení je zdařilé, funkční, parkování je navženo v dostatečném počtu na pozemku
investora, respektuje požadavky bezbariérového řešení celého provozu penzionu pro seniory,
Oceňuji, že student dobře využil plochu řešené parcely s ohledem na světové strany a přístupové
komunikace a jednotlivé funkční části objektu na sebe vhodně navaz$í, V konstrukčním řešení
byly použity moderní materiály a technologie užívané dnes pro výstavbu občanských a bytových
objektů. Je zpracováno včetně tepelně technického posouzení konstrukcí, požárně
bezpečnostn ího řešen í, prezentované detaily jsou pečlivě zpracované.
Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, respektuje platné ČSN. Předložená
dokumentace je přehledná.

Nejasnosti a nepřesnosti, jichž se student dopustil v jednotlivých částech práce:
1. V půdorysech nadzemních podlaží není rozlišena mezibytová akustická sádrokartonová příčka
od sádrokartonových příček uvnitř dispozice bytů.



2. Není řešen detai] uložení příhradových vazníků střechy nažb věnec. Jak by bylo řešeno kotvení
vazníků?

Závér:.
Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a dodržení
stávajících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na velmi dobré úrovni.
Navžené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po doplnění
uvedených nejasností a nepřesností. V prqektu nebyly shledány zásadní stavební ani konstrukční
chyby,

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/í
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