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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Tančírna u rybníka 

Autor práce:  Bc. Miloš Vondra 

Oponent práce: Ing. Lenka Smolková Mizerová, Ph.D. 

Popis práce: 

Student zpracoval diplomovou práci na téma „Tančírna u rybníka“. Práce obsahuje prvotní 

studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh a specializací. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Projektová dokumentace je dobře zpracována. Výkresová část je přehledná, čitelná. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Jak je řešeno vytyčení objektu? Je součástí situace? Je vhodně zvolené měřítko celkového 

situačního výkresu? 

2) Kvituji provedení půdorysu výkopů. Z výkresu nejsou patrné hlavní figury (výkopy). 

Sklopené řezy se doporučují spíše u projektů pro DSP. Zde doporučuji vytáhnout mimo 

výkres. Zakreslení a označování hlavních figur nekoresponduje se současnou 

zakreslovací normou. Vysvětlete technologii výkopu. Jak je řešen vjezd do výkopu? 

3) Půdorys základů – jak bude řešeno kotvení anglického dvorku (sklepního světlíku)? Chybí 

legenda materiálů. Proč jsou zde navrženy dva druhy betonu (C16/20, C20/25)? Pod 

příčkami bude provedeno zdvojení kari sítí – jaké budou přesahy? ŘEZ B2-B2 – z jakého 

důvodu je hydroizolace dotažena až po základovou spáru? Je navržena drenáž, případně 
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zdůvodněte, proč není. V podsklepené části je navržen zpětný nebo koutový spoj 

(vysvětlete návrh)? 

4) Výkres tvaru stropu nad 1NP – jak se zakresluje schodiště? 

5) Půdorys střechy nepatří do složky Stavebně konstrukční řešení! Jak je větraná výtahová 

šachta? 

6) Místnosti půdorysu 1S se značí 1S01 atd. Jak bude řešena opravy (výměna) VZT jednotek. 

Dveře budou s prahy? Jak bude řešen přístup do instalačních šachet? Je nutné spádování 

celé plochy místnosti 0.04? Uvažoval student nad snížením tloušťky roznášecí vrstvy 

podlahy v místě podlahové vpusti?  

7) Popisové pole – co je Detail A (dopsat název)?  

8) Detail C – dělají se dříve omítky nebo podlahy?  

Závěr: 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 

stavby v širším měřítku. Práce je kvalitně provedena, výše popsané nedostatky jsou z především 

z nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  18. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


