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Název práce: Bydlení pro seniory

Autor práce: Bc. Josef Vrbický

Oponent práce: Ing. Vladislav Dona

Popis práce: 

Diplomat vypracoval diplomovou 
části prováděcí projektové dokumentace
obsahující všechny předepsané části zadání 
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

Student prokázal, že teoretické znalosti získané při studiu na fakultě stavební je schop
ve své samostatné práci. 
Práci zvládl v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafi
platné normy, především v oblasti zakreslování

Připomínky a dotazy k práci:

D.1.1.1 Půdorys 1PP 
           - vysvětlit funkčnost vrstvy
             nepodsklepené části, není zak
D.1.1.2 Půdorys 1NP 
           - doporučuji příčku, do níž jsou
            tlustší – proč? 
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Posudek oponenta diplomové práce

Bydlení pro seniory 

Josef Vrbický 

Ing. Vladislav Donaťák 

diplomovou práci na téma „Bydlení pro seniory“. Jedná se o práci ve formě
prováděcí projektové dokumentace novostavby v rozsahu stavebně konstrukčního řešení 

všechny předepsané části zadání diplomového projektu. 
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.
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☐ x 

ých metod a postupů x ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ 

Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

.: 

teoretické znalosti získané při studiu na fakultě stavební je schop

v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval
platné normy, především v oblasti zakreslování. 

práci: 

vrstvy betonu kolem obvodu 1PP v místě návaznosti na základy 
nepodsklepené části, není zakótovaná ani nijak specifikovaná. 

doporučuji příčku, do níž jsou osazeny vstupní dveře z m. č. 145 do 
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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

práce 

“. Jedná se o práci ve formě 
v rozsahu stavebně konstrukčního řešení 

Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.  
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teoretické znalosti získané při studiu na fakultě stavební je schopen aplikovat 

v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
cké zpracování výkresu uplatňoval současné 

návaznosti na základy   

 m. č. 141, navrhnout  
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- V místnosti č. 107 chybí kóta výšky parapetu a výšky okna. 
- Mezi m.č. 123 a 124 doporučuji navrhnout dveře. 
- Otvor mezi m.č. 123 a 124 (asi okenní) není okótován výškově, chybí též výška 

parapetu. 
- Při snížené výšce parapetu (750 mm, dle normy min. 850 mm) -  proč není navržené 

ochranné zábradlí – zdůvodnit. 
D.1.1.7 Řez C-C 
          -    Zvážit podepření podkladního betonu nepodsklepené části přizdívkou podsklepené části   
               z betonových tvárnic tl. 100 mm (vhodnější 150 mm). 
D1.1.8 Řez D-D 

- Pod vnitřní nosnou stěnou chybí základ.       

Závěr: 

Výše uvedené připomínky nejsou zásadního charakteru, jsou běžnými opomenutími či chybami 
v důsledku zatím chybějící praktické zkušenosti v daném oboru a projektování.   
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


