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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Polyfunkční dům v Židlochovicích 

Autor práce: Bc. Marek Kubát 
Oponent práce: Ing. et Ing. Lenka Gábrová 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce Bc. Marka Kubáta je vypracování projektového dokumentace 
(v rozsahu zadání) pro novostavbu Polyfunkčního domu v Židlochovicích. 

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.: 

Diplomová práce Bc. Marka Kubáta obsahuje náležitosti uvedené v jejím zadání a je 
zpracována s ohledem na požadavky na pozemní stavby dle platné legislativní a normativní 
úpravy. Z hlediska formálního a jazykového lze práci považovat za přehlednou. Výkresy jsou 
dobře čitelné a až na drobné odchylky zakresleny v souladu s normou ČSN 01 3420. 

Připomínky a dotazy k práci: 

• Proč není kavárna ve 2. nadzemním podlaží řešena bezbariérově? Kavárna se nachází 
v části budovy, kde je umístěn výtah (prostor č. 159, 243) určený pro přístup do kanceláří 
ve 2. nadzemním podlaží. Nebylo by možné tento výtah použít také pro přístup do 
kavárny? 

• Z jakého důvodu jsou ložnice rozděleny polopříčkou na dvě části? 
• V navržené budově se nachází 4 byty. Proč je v suterénu umístěno 7 sklepních kójí? 
• Výška některých oken ve 2. nadzemním podlaží zakreslená v jižním pohledu neodpovídá 

kótám v půdorysu. Jižní pohled je chybně popsán jako pohled severní. 
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• Co je zakresleno čárkovanou čarou v ploše atiky v půdorysu ploché střechy? 
• Minimální požadovaná světlá výška obytné místnosti je 2600 mm dle normy ČSN 73 4301. 

Byl nějaký důvod k návrhu světlé výšky obytných místností 2850 mm? 
• U místností s okny ve svislých stěnách je proslunění dle normy ČSN 73 4301 možné zajistit 

osvětlovacím otvorem s minimálním skladebným rozměrem 900 mm. V bytě tvořeném 
místnostmi č. 217 – 222 má minimální skladebný rozměr alespoň 900 mm pouze okno se 
severní orientací (dle severky uvedené na výkresu). Popište, jak by bylo nutné byt upravit, 
aby tento byt bylo možné považovat za prosluněný dle normy ČSN 73 4301. 

• Některá z navržených oken mají šířku 750 mm. Při této šířce okna zůstane relativně malý 
podíl prosklené plochy okna vůči celkové ploše okna. Například z hlediska splnění 
požadavků na denní osvětlení je v praxi obvykle vhodnější navrhovat okna s větší šířkou. 

• V suterénu budovy se nachází prostory jako garáž, sklepy nebo kotelna. Z jakého důvodu 
je ve skladbách podlah mezi 1PP a 1NP navržena zvuková izolace? Jsou sklepy chráněným 
prostorem z hlediska ochrany proti hluku v budovách? 

Závěr: 

Diplomová práce Bc. Marka Kubáta je zpracována na odpovídající úrovni. I přes výše uvedené 
připomínky doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm 
B/1,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  17. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 

 


