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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Knihovna 

Autor práce:  Bc. Hana Kavečková 
Oponent práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává téma veřejné 
knihovny. Předmětná budova je samostatně stojící, má 3 nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepená. Budova je zastřešena plochou vegetační střechou. 

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 závěrečná práce prokazuje, že její autorka je schopna samostatně řešit projekční 
úkoly na dobré technické úrovni. Část z níže uvedených připomínek však není vzhledem 
k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, 
které by bylo vhodně řešit jinak, případně doplnit. Výkresová dokumentace řešená 
v grafickém CAD editoru je po obsahové i grafické stránce až na výjimky na dobré úrovni 

Vzhledem k celkové úrovni diplomové práce lze konstatovat, že práce splnila požadavky 
zadání.    

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část diplomové práce 

• Průvodní a souhrnná technická zpráva nejsou správně členěny dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. 
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C- Situační výkresy 

• Chybí odlučovač lehkých kapalin, není odlišena kanalizace pro dešťové a splaškové vody 
na pozemku. 

D.1.1.1 – Půdorys 1S 

• Zvažte, zda při velikosti vaší stavby by nebylo vhodnější pro suterénní stěny použít 
technologii monolitického betonu než použití skeletu a vyzdívek ze ztraceného bednění 
(lepší podklad pod HI, tužší jádro stavby apod.). 

• Chybí zakreslení revizních dvířek u instalačních šachet. 

D.1.1.2 – Půdorys 1NP 

• Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb mají mít stavby občanského vybavení maximální výšku 
stupně 160 mm. 

D.1.1.3 – Půdorys 2NP 

• Vysvětlete, proč pro vyzdívku obvodových stěn používáte keramické akustické zdivo 
tl. 240 mm. 

D.1.1.5 – Půdorys ploché střechy 

• Špatně umístění asfaltová parozábrana v polovině tloušťky TI ploché střechy. Hrozí riziko 
kondenzace a následné zatékání kondenzátu do budovy. 

• Proč je tak vysoká atika, jedná se snad o provozní střechu? 

D.1.1.6 – Řez A-A 

• Zvažte, zda akustické vyzdívky v suterénu vysoké cca 4000 mm a tlusté 250 mm 
nepotřebují alespoň minimální základ. 

D.1.1.10 – Detail atiky 

• Jakým způsobem jsou OSB desky v koruně atiky upevněny k podkladu? 

D.1.1.13 – Detail střešního vtoku 

• V detailu chybí průhledná kontrolní baňka, chybí tedy funkce detekce závady. 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomantka zhostila daného úkolu, z výjimkou uvedených 
nedostatků, dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce   ………………………………… 


