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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Objekt občanské vybavenosti 

Autor práce:  Bc. Václav Hasoň 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané 
k datu 10. 01. 2020 s názvem „Objekt občanské vybavenosti“, kterou vypracoval pan Bc. Václav 
Hasoň v akademickém roce 2019/2020.  
Předložená diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace pro objekt 
občanské vybavenosti. Rozsah diplomové práce je dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném a 
účinném znění. Projektová dokumentace zpracovává návrh novostavby volně stojícího domovu 
pro seniory. Budova je částečně podsklepená s třemi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Hlavním účelem objektu je vybudování stavby pro bydlení s byty pro 
seniory a poskytováním zdravotní péče zde ubytovaným osobám. Konstrukční systém 
nadzemních podlaží je stěnový, obousměrný z broušených cihelných bloků. Stropy a schodiště 
jsou monolitické železobetonové. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem. Objekt je založen převážně na základových pasech případně patkách. 

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 2 a 5 hodnotím jako výborné. 
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Body 1,3 a 4 hodnotím jako velmi dobré. V práci se objevují drobné nedostatky týkající se 
konstrukčního řešení některých částí objektu, nebo nedostatečně vyřešené technické 
náležitosti. 
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) Je možné mít objekt připojen 3 samostatnými kanalizačními přípojkami? Je možné se napojit 
přípojkou proti toku viz dešťová kanalizace? C.03 Koordinační situace 
2) Schodiště je špatně zakresleno z hlediska viditelnosti. Co značí čára přerušení ve 2/3 
schodiště a jaká je správná viditelnost schodišť? Popište na schodišti v 1.NP. D.1.1.01 – 
D.1.1.04 Půdorys 1.PP – 3.NP 
3) Jakým způsobem je navržen, nebo řešen koncept vytápění objektu? D.1.1. Architektonicko-
stavební řešení 
4) U rampy do prostorů 1.PP chybí zábradlí, nebo jiná bariéra proti pádu osob. Uveďte 
požadavky na zábradlí, případně jaké jsou alternativní, tzv. přirozené bariéry? Jaká musí být ve 
Vašem případě výška? D.1.1.02 Půdorys 1.NP +D.1.1.05 Řez A-A´ 
5) Jak bude uložena podkladní betonová deska 1.NP v místě, kde objekt přechází do 
podsklepené části? Souhlasí řez se zákresem půdorysu 1.S? Popište skladbu stěny. D.1.2.01 
Základy 
6) Jak je uloženo schodišťové rameno na stropní konstrukci? Je uloženo, nebo jinak provázáno 
s železobetonovou deskou D3? D.1.2.02 Výkres stropu nad 1.NP 
7) Osazení střešního vtoku je zakresleno velmi schematicky. Jak bude vpusť zabudována? Bude 
nutné vtok kotvit a co může hrozit, pokud nebude vtok dostatečně přitížen, nebo kotven. 
Popište na detailu. D.1.2.05 – Detail 2 – Střešní vpusť – vegetační střecha 
8) K čemu slouží zařízení autonomní detekce a signalizace (ADaS) a kde se umísťuje? Je jím 
objekt vybaven? Kde všude toto zařízení musí být? Je jeho absence vzhledem k povaze objektu 
vhodná a možná? D.1.3.02-04 PBŘ – Půdorys 1.NP – 3.NP 

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: 13. ledna 2020 Podpis oponenta práce………………………………… 


