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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Budova občanské vybavenosti  

Autor práce:   Bc. Monika Matulíková 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané k datu 
15. 01. 2021 s názvem „Budova občanské vybavenosti“, kterou vypracovala slečna Bc. Monika 
Matulíková v akademickém roce 2020/2021.  
Cílem této diplomové práce je navrhnout budovu domova pro seniory včetně soukromého dvora a 
parkoviště v Kroměříži. Jedná se o dvoupodlažní budovu bez podsklepení, s plochou vegetační 
střechou, na které jsou umístěni solární a fotovoltaické panely. Budova se dělí na dvě části, jižní 
obsahuje byty (10 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové). V severní části se v prvním nadzemním podlaží 
nachází jídelna, kuchyně, zázemí pro zaměstnance a technická místnost, ve druhém nadzemním 
podlaží jsou umístěny společné prostory pro obyvatele a zázemí pro zaměstnance. Tyto dvě části 
jsou propojeny halou se schodištěm a výtahem. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z 
vápenopískových tvárnic, horizontální nosné konstrukce, schodiště a výtahová šachta z železobetonu. 
Obvodový plášť je izolován čedičovou vlnou. Stavba bude vytápěna a chlazena tepelným čerpadlem 
země – voda, větrání bude zajištěno nuceně vzduchotechnickými jednotkami, součástí návrhu je 
kořenová čistička šedých odpadních 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.: 

Body 4 a 5 hodnotím jako výborné.  
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Bod 1, 2 a 3 hodnotím jako velmi dobrý. V práci se objevují drobné nedostatky týkající se 
nedostatečně specifikovaných prvků, bezbariérového a požárně bezpečnostního řešení některých 
částí objektu, nebo nedostatečně vyřešené technické náležitosti. Část D.1.1 Architektonicko-stavební 
řešení je dále velmi obtížné vzhledem k velikosti výkresů a malému rozsahu objektivně posoudit. 
Tento nedostatek však vyvažuje zpracování zbytku předložené 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.  
 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Proč je objekt z hlediska bezbariérovosti posouzen dle vyhlášky č. 369/2001 Sb.? Jaký je současný 
platný předpis a jaké jsou oproti Vámi uvedené vyhlášce rozdíly? 
2) Jsou vápenopískové tvárnice S20-2000 tl. 150 mm ze statického hlediska opravdu příčky?  
3) K čemu vede podlahové topení v podlaze na zemině z hlediska radonu a jak byl tento fakt 
zohledněn? D.1.1.01 Půdorys 1.NP 
4) Uvažujete vzhledem k přítomnosti sesterny + denní místnosti pečovatelek asistenci při péči o 
ubytované? Co by bylo nutné dimenzovat z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. jinak, pokud ano? 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
5) Je navrženo spádování střešního pláště pomocí lité betonové pěny. Uveďte výhody a nevýhody 
oproti vyspádování ze spádových klínů tepelné izolace. D.1.1.08 Plochá střecha 
6) Co je zařízení autonomní detekce a signalizace, kde bude instalováno a co k jeho zhotovení říkají 
normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835? D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
7) Objasněte, jak a kde byla zohledněna tepelná ztráta větráním pomocí VZT. Byla navržena 
rekuperace, a jaká je její účinnost? Čím je tato účinnost dána? Příloha B – Technika prostředí staveb 
8) Dle čeho byl volen sklon fotovoltaických a fototermických panelů? Kde se nachází baterie, do 
kterých je energie akumulována? Příloha B – Technika prostředí staveb 
9) Jakým způsobem bude dosaženo oddělení kanalizací pro sprchy a umyvadla, která je použita pro 
hospodaření s vodou a jakým způsobem bude zajištěna likvidace těchto vod v zimě? Jak zajistíte 
odvod vod z komorového septiku, nebo akumulační nádrže? Byl tento odvod navržen? Jakým 
způsobem bude probíhat údržba komorového septiku z hlediska přístupu obslužné techniky? 
Příloha B – Technika prostředí staveb 
10) Měření v rámci volitelné části-hlukové studie je dle zákona nevyhovující. O jaký zákon se jedná a 
co by bylo nutné učinit, aby byl experiment vyhovující? Jaké kroky by bylo nutné podniknout, pokud 
by vyhodnocení překročilo limity nařízení vlády č. 272/2011 Sb.? Příloha C – volitelná část 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů jsou 
dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí, objevují se však drobné chyby a místy chybí 
komplexnost řešení. V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Části 
techniky prostředí a volitelné části hodnotím dobře. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce v 
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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: 19. ledna 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


