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Název práce: Penzion pro seniory 

 

Autor práce: Bc. Jan Homola 

Oponent práce: Ing. Aleš Utíkal 

 

Popis práce:  

Předložená diplomová práce řeší stavební část  prováděcího projektu novostavby penzionu pro 

seniory v  obci Kozlany, vycházející z architektonické studie této novostavby  samostatně 

vypracované diplomantem. Stavba je řešena jako podsklepený objekt o třech nadzemních 

podlažích. Objekt je ukončený plochou nepochozí střechou. Konstrukce objektu je zvolena jako 

železobetonový monolitický skelet založený na žb patkách s nenosným výplňovým zdivem 

obvodových stěn z keramických tvárnic. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

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: 

Architektonické a dispoziční řešení objektu je zdařilé, funkční, parkování je navrženo 

v dostatečném počtu v suterénu objektu a na pozemku, respektuje požadavky bezbariérového 

řešení celého provozu domu 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 navazují. 

V konstrukčním řešení byly použity moderní materiály a technologie užívané dnes pro výstavbu 

občanských objektů.  Součástí prováděcího projektu je také tepelně technické posouzení 

konstrukcí, požárně bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na velmi dobré úrovni. Byla 

zpracována také Specializace BZK, kde diplomant navrhl a posoudil nosné prvky žb skeletu. 

Grafická část diplomové práce obsahuje všechny části architektonického a stavebně technického 

řešení projektu pro provádění stavby v zadaném rozsahu, je na dobré úrovni, respektuje platné 

ČSN.   
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Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit pouze na tyto nedostatky: 

1. Základy pod nosnými obvodovými stěnami suterénu jsou poddimenzované, nevyhoví na 

zemní tlak.  

2. Jak by byly řešeny svody ZTI u železobetonových patek? 

3. Jak je řešena hydroizolace sloupů vůči obvodovým nosným stěnám v suterénu? 

 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována v rozsahu a kvalitě, jež odpovídají požadavkům na její zadání a ve 

stanoveném rozsahu při dodržení stávajících norem pro navrhování občanských budov. Diplomová 

práce je na velmi dobré úrovni. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
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