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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Objekt občanské vybavenosti 

Autor práce:  Bc. Daniel Jůza 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané 
k datu 11. 01. 2019 s názvem „Objekt občanské vybavenosti“, kterou vypracoval pan Bc. Daniel 
Jůza v akademickém roce 2018/2019.  
Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby pro 
penzion s restaurací. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Konstrukční systém stavby je smíšený, část nosného systému je řešena jako 
železobetonový monolit a část jako dřevostavba. Součástí práce jsou technické zprávy a 
výkresová dokumentace. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes některé drobné 
nedostatky zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a 
norem. Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
Body 1,4 a 5 hodnotím jako výborné. 
Body 2 a 3 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují drobné nedostatky, které se týkají 
funkčního a dispozičního uspořádání objektu a dodržení bezbariérovosti dle vyhlášky 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) V situaci není řešena konstrukce rozhledových trojúhelníku dle ČSN 73 6101 – ČSN 73 6110. 
Jaký je princip této konstrukce a jaké jsou požadavky? C.2 Celkový situační výkres 
2) Jak byl stanoven počet parkovacích mást? Je v souladu s normou? 
3) Popište funkční uspořádání prostorů v 1.PP. Je vhodné použít výtah jako horizontální 
komunikační prostor mezi jednotlivými částmi? Jak bude prostor wellness a posilovny přístupný 
při výpadku proudu? D.1.1.2 Půdorys 1.PP 
4) Kde se nachází samostatné sociální a hygienické zázemí pro zaměstnance? Kde jsou umístěny 
šatny pro personál objektu? 
5) Nachází se v objektu pokoj, který svým vybavením a vybavením hygienického zázemí splňuje 
požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.? Je některý pokoj vybaven bezb. hygienickým zařízením? 
6) Jakým způsobem bude probíhat revize střech dle ČSN 73 1901? Jak a kde je zajištěn přístup? 
Jak bude jištěn pracovník při revizi? D.1.1.6 Pohled na střechu – D.1.2.5 Nosná konstrukce 
střechy 
7) Neexistuje vzhledem ke světlému rozpětí jednotlivých železobetonových stropních 
konstrukcí a jejich mocnosti jiné, vhodnější technické řešení? D.1.2.2-3 Výkres tvaru stropu 
nad 1.PP – 1.NP 
8) Jsou nosné dřevěné prvky 2.NP dostatečně únosné vzhledem k působícímu zatížení 
vyvozenému konstrukcí krovu? Jakými silami bude krov působit na svislé stěny a jak jsou tyto 
síly zachyceny. Popište na detailu D04. D.1.2.6.4 Detail D04 – Střecha u okapu 
9) Jakým způsobem jsou kotveny nosné dřevěné prvky stěny S2 ve 2.NP ke stropní 
železobetonové konstrukci? D.1.2.6.2 Detail D02 – Napojení střechy a větrané fasády 
10) Je splněn požadavek vyhlášky 23/2008 Sb. §17 o umístění zařízení autonomní detekce a 
signalizace? Kde všude musí toto zařízení být? D.1.3. Složka 
11) Jakým způsobem byste vyskládal dřevěné panely nad 2.NP v místě schodiště? Navrhněte 
funkční schéma. D.1.2.4 Schéma uložení stropu nad 2.NP 
12) Jak je řešeno zádveří v restaurační části 1.NP? je navrženo?  D.1.1.3 Půdorys 1.NP 
13) Jaké budou navrženy protiskluzné vlastnosti podlah ve wellness zóně a kuchyni? Jsou 
informace uvedené ve výpisu skladeb dostatečné? D.1.1.14 Výpisy skladeb 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu 
nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto 
práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal velmi dobré znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 14. ledna 2019 Podpis oponenta práce………………………………… 


