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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Polyfunkční dům 

Autor práce:  Bc. Tereza Slezáková 
Oponent práce: Ing. Roman Krupica 

Popis práce: 

Předmětem práce je návrh polyfunkčního domu, kde studentka zvolila kombinaci obytné části 
s kadeřnictvím a kavárnou. Objekt je nepodsklepený, čtyřpodlažní, moderního vzhledu. 
Konstrukčně studentka zvolila zakládaní pomocí pilot a základové desky, svislé nosné ŽB 
konstrukce v rámci 1NP a následně využití keramického nosného zdiva. Stropní konstrukce 
jsou řešeny jako monolitické ŽB desky, zastřešení plochou vegetační střechou. Součástí práce 
jsou i odborné posudky z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti, investiční záměr, 
vizualizace a další přílohy. 
 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce x ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů x  ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní x  ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x  ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce x  ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je zpracována ve všech ohledech velmi poctivě, zadání práce bylo splněno.  
V textové a výkresové části lze nalézt jen drobné nedostatky – překlepy, drobné chyby 
v zakreslení, občas chybí popis nebo kóta (např. v půdorysech výškové kóty nebo spádování 
balkonu), v textové části bych očekával podrobnější popis provozu kadeřnictví a kavárny 
(provozní doba, vaření?, hudební produkce?). Chybí textová část D.1.2 a D.1.4 – nicméně 
dostatečný popis k těmto bodům je začleněný ve zprávě D.1.1. (text by se měl jinak rozčlenit). 

Připomínky a dotazy k práci: 
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1) Chybné zakreslení balkónové sestavy dveří a navazujícího okna v půdorysech – jak je to 
správně? 

2) Zvláštní zakreslení vnitřních dveří D/x (čárkovaně, kliky) – proč? 
3) Proč je u bytů ve 2NP a 3NP použito akustické zdivo tl.210mm, když je jinde navrženo 

tl.300mm? 
4) Výkres základů D.1.2.01 – obvodové piloty jsou zkresleny půdorysně mimo navazující 

železobetonovou základovou desku, je to správně? 
5) Detail B – konstrukce terasy je ze spodní strany zateplena fenolickou pěnou. Je to 

docela drahé řešení, proč jste jej navrhla? 
6) Skladby konstrukcí:  

A) SF04 Vinylová podlaha – cementový potěr je přebroušen – je to nutné, když 
je nad ním navržena samonivelační stěrka? 

B) SS03 Terasa, SS04 Balkon/lodžie – u HI fólie PVC-P je uvedeno, že je 
celoplošně svařena – co to znamená a jak se to bude provádět? 

 

Závěr: 

Studentka prokázala schopnost samostatné projekční práce. Projekt je zpracován velmi 
podrobně a přehledně, co se týká textové i výkresové části. Po odborné stránce je práce 
komplexní, včetně předběžných návrhů, posouzení z hlediska stavební fyziky i požární 
bezpečnosti. Projekt odpovídá potřebám dnešní projekční praxe a dal by se, snad jen s velmi 
drobnými úpravami, využít i pro realizaci skutečného stavebního záměru. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 
 


