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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Obecní úřad s multifunkčním sálem  

Autor práce: Bc. Radek Valášek 
Oponent práce: Ing. et Ing. Petra Machová 

Popis práce: 
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na novostavbu obecního úřadu s multifunkčním sálem 
v Dolanech u Olomouce. Objekt se skládá ze dvou částí a to kanceláří a multifunkční haly. 
Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Nosné obvodové stěny a vnitřní sloupy 
v suterénu jsou ze ŽB, ostatní nosné zdi jsou z vápenopískových bloků. Objekt je zastřešen 
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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 
Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro daný objekt. Práce obsahuje 
značné množství chyb, většinou ale pouze formálního charakteru.  

Šířka krajních parkovacích stání se dle normy rozšiřuje o 25cm. Dále v koordinační situaci 
chybí vrstevnice a místo pro kontejnery na odpad. Některé dispoziční řešení se mi nelíbí         
a některé dveře bych doporučovala zvětšit (například do úklidové místnosti 106 a do skladu 
122). Použit špatný typ čáry například u základů nebo uložení překladů v půdoryse, chybí 
grafická značka v pohledu u okna s pevným zasklením, atd.  

1- Provedl jste výpočet dopravy v klidu pro stanovení počtu parkovacích stání? Provedl 
jste vlečné křivky pro vyjetí/zajetí vozidel respektive jejich otočení? Prověřil jste 
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pomocí vlečné křivky vozidla šířku rampy vjezdu/výjezdu do/z garáží? Pokud ne, 
doplňte prosím. Z jakého důvodu připojujete objekt třemi samostatnými vjezdy na 
komunikaci? Vhodné je připojení pouze jedním vjezdem, u kterého posoudíme 
rozhledové poměry. 

2- V řezech Vám chybí hydroizolace. Popište prosím její provádění a kudy povede. 
3- Co vše je umístěno v místnostech S05 a S06? Budou stačit dveře 800 mm? 
4- Proč není zázemí sálu řešeno jako bezbariérové? 
5- Jak je umožněn přístup na střechu? 
6- Jak je odvodněna plocha před zádveřím 114? 
7- Pro světelně - technické posouzení jste použil softwar BuildingDesign. Umožňuje 

tento program zadávat lokalitu a nadzemní podlaží? Má nějaká z těchto vstupních 
hodnot vliv na výslednou osvětlenost v interiéru ve Vašem případě? 

Závěr: 
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu zadání. Navržené konstrukční               
a stavební řešení je realizovatelné pro daný objekt. V projektu nebyly shledány zásadní 
stavební ani konstrukční chyby. Tímto doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 
uvedeným níže. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C 

Datum: 22.1.2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


