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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Rezidence pro seniory 

Autor práce:  Bc. Nikola Krištofiaková 

Oponent práce:  Ing. Adolf Herman 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší problematiku návrhu Rezidence pro seniory z hlediska 
dispozičního a materiálového. Členění objektu, provozní vazby a dispoziční řešení respektuje 
zadání diplomové práce. Autorka vytvořila ucelený objekt, jednoduchého tvaru, který byl 
funkčně podřízen účelu objektu a vnitřní dispozice je navržena z hlediska potřeb uživatelů. 

Konstrukční řešení je voleno optimálně z hlediska účelu objektu a konstrukce byly 
voleny s ohledem na jejich maximální funkčnost a efektivitu. Jedná se o kombinaci skeletu a 
předpjatých ŽB panelů Spiroll. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB Prefa sloupy, a 
vodorovné konstrukce jsou průvlaky a panely. Sloupy jsou osazeny do kalichů, umístěných 
v hlavicích pilot. Objekt je zastřešen plochou střechou s výrazným světlíkem a s vnitřními 
odvody dešťových vod.  

 

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.: 

Předložená práce je dobrá, ale celkově je úroveň snížena nevhodnou koncepcí a 
dispozičním řešením objektu. Řešení projektu je přehledné a odpovídá požadavkům 
příslušných norem a vyhlášek.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené práci mám tyto připomínky: 
- Dispoziční řešení je poměrně chaotické a obtížně orientovatelné, nachází se zde 

několik vstupních hal a z výkresu není zřejmé, kde se nachází hlavní vstup do objektu. 
- Jako méně zdařilé se jeví rozložení hygienického zázemí. Dále se vyskytuje extrémní 

nepoměr v rámci užitnosti, kde v rámci jednotlivých podlaží se vyskytují poměrně velké 
plochy bez zřejmého využití viz. č. 202 Chodba ve 2NP. V kontrastu s tím působí 
některé plochy  jako extrémně minimalistické, viz. č. 137 Úklid.  

- Bylo by vhodné projektovou dokumentaci v tomto rozsahu více prokótovat, některé 
místnosti nejsou okótovány tak, aby byl zřejmý jejich rozměr, viz. místnost č. 135, 136. 

- Doporučil bych  více propracovat dispoziční řešení zázemí pro přípravu jídel.  
- Bylo by vhodné se zamyslet nad limitními rozměry stěn s ohledem na jejich 

geometrickou charakteristiku a tloušťku stěny. 
- Bylo by vhodné doplnit výkresy o nábytek.  
- Doporučil bych přemístění Společenské místnosti č. 205 do jiné části z důvodu zajištění 

denního osvětlení, dále by bylo vhodné přeřešit zádveří jednotlivých bytů tak, aby tady 
bylo možné umístit šatní skříň.   

- Doporučuji vyznačit u bytů pro invalidy znázornění hranice pohybu těchto osob.  
- Upřesněte konstrukční řešení venkovního schodiště (nosné I nosníky). 
- Objasněte přístup do objektu výškově – ve výkresu Řezu A-A máte výšku upraveného 

terénu -0,150 a ve výkresu Pohledy 1,2 je výška terénu – 0,020.  
- Objasněte dostupnost odvozu odpadu a jeho uskladnění v Rezidenci pro seniory. Jak 

bude probíhat naskladnění potravin do kuchyně? Objasněte dopravní řešení s ohledem 
na příjezd vozidel HZS a vozidel pro svoz komunálního odpadu. 

- Proč jste zvolila pro zajištění tepelné stability v letním období hodnotu 32°C jako 
požadavek a ne 27°C?  

Závěr: 

Přes uvedené připomínky je předložená práce zpracována na dobré úrovni, 
diplomantka prokázala odborné znalosti a přehled v dané problematice.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  15. ledna 2019  Podpis oponenta práce 

 


