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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Modernizace sportovního areálu s výstavbou bytových jednotek 

Autor práce:  Bc. Jitka Ladomirjáková 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Vitámvás 

Popis práce: 

Studentka zpracovávala diplomovou práci na téma „Modernizace sportovního areálu 
s výstavbou bytových jednotek“ v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na základě 
požadavků obce Třebenice, kde sportovní areál leží. Hlavními požadavky obce byly vytvoření 
tribun v rámci již zastavěné plochy objektu, startovacích bytů pro mladé rodiny a se zachováním 
provozu kanceláří, hostince a neposlední řadě zázemí pro fotbalový klub. Tyto požadavky 
vyžadovaly zásadní změnu dispozičního uspořádání objektu a rozsáhlé stavební úpravy. V rámci 
dokumentace byl proveden stavebně technický průzkum budovy. Nová koncepce budovy je 
nadále řešena jako podélný nosný systém. Stávající objekt je založen na základových pasech 
z betonu a vyzděn z plynosilikátových tvárnic. Nové obvodové konstrukce v suterénní části jsou 
tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami. V nadzemní části je nové zdivo navrženo 
z keramických tvárnic, dozdívky z plynosilikátových tvárnic. Celý objekt je zateplen tepelnou 
izolací tl. 140 mm. Materiál zateplení je volen tak, aby co nejlépe splňoval požadavky 
jednotlivých konstrukcí. Objekt je nově zastřešen plochými střechami. Nad restauračním 
prostorem je střecha řešena jako zelená, nad byty je navržená plochá jednoplášťová 
s obráceným pořadím vrstev. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické desky.  
 
 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je velmi dobrá a odpovídá znalostem studenta 2. ročníku magisterského 
studia VUT FAST. Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen výborně. Po grafické 
stránce je dokumentace přehledná. U všech předložených výkresů jsou dodrženy zásady 
zakreslování stavební konstrukcí. V konstrukčním řešení nebyla shledána žádná pochybení.  
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 
Ve výkrese „Bourací stav – Půdorys 2.NP“  

- vyšrafovaná plocha překrývá kóty a popisy místností. 
- m.č. 214 a 215 půdní prostory nevhodně vykreslené (Na první pohled se jedná   
o plnohodnotné místnosti, ne o úložný prostor v šikmině pultové střechy). 
 

Výkres „Bourací stav – Řez A-A“  
-  vyšrafovaná plocha 2.NP překrývá kóty. 
 

Výkres „Nový stav – Půdorys 1.S“ 
-  výšková kóta parapetů je rozdílná z řezy (půdorys 1665mm, řez 1615mm). 
 

Výkresy řezů pro nový stav, se v některých částech výkresu neshodují s řezovou čárou 
v půdorysech nového stavu. 
 
Výkres „Pohled východní a západní – nový stav“ 

-  šrafovaná plocha překrývá kóty a odkazy. 
 

Ve výkresech ploché zelené střechy se v detailech objevuje kolem atiky pás kačírku, v půdoryse 
střechy není zakreslen. 
 
Výkres „Detail C2 – Návaznosti předsazené fasády a ETICS“ 

- Detail C1e – napojení na roh ETICS – nevhodné zakončení ETICS.  
  

Dotazy: 
V detailech je jako materiál klempířských prvků popsán poplastovaný plech, ve výpisu prvků 
Titanzinek – který materiál jste vybrala, popište jeho výhody. 
 
Detail A5 – Jak je zajištěna stabilita smrkových palubek ve styku s obvodovým zdivem? 
(volný okraj 750 mm) 
 
Detail B1  - Jak daleko od zdiva (omítky) se klade keramická dlažba? Může být nadoraz? 

- Jakým materiálem se dá ještě zakončit horní hrana soklu dlažby? 
- Jaká je minimální tloušťka anhydritu, pokud je podklad tepelná izolace? 

 
Z jakého důvodu máte ve skladbě S3N stěrkovací vrstvu tl.20 mm? 
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Proč jste použila u skladeb vnitřních stěn S11n, S12n jako povrchovou úpravu vnitřní sádrovou 
omítku? (obvodové zdivo má vnitřní úpravu štuk) 
 
Ověřovala jste kapacity střešních svodů u zelené střechy? 
 

Závěr: 

Autorka práce prokázala schopnost samostatného řešení zadaného úkolu. Celkově studentka 
prokázala výbornou znalost a orientaci ve vystudovaném oboru na úrovni magisterského 
stupně studia. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


