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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Obecní úřad s multifunkčním sálem  

Autor práce: Bc. Laura Zabáková 
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 Syrovici. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Svislý nosný systém je 
kombinovaný z keramického zdiva a ze ŽB. 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 
chyby, většinou ale pouze formálního charakteru.  

Šířka krajních parkovacích stání se dle normy rozšiřuje o 25cm, šířka PS pro osoby se 
sníženou schopností pohybu je 3,5m v případě krajního stání 3,75m. Dále je v koordinační 
situaci natočená severka, chybí vrstevnice a místo pro kontejnery na odpad. V půdoryse 
chybí popis dveří, uložení překladů a tabulka překladů, rozhraní materiálů, obklady a jejich 
výšky, v pohledu chybí grafická značka u okna s pevným zasklením, atd. 
 

1- Provedla jste výpočet dopravy v klidu pro stanovení počtu parkovacích stání? 
Provedla jste vlečné křivky pro vyjetí/zajetí vozidel respektive jejich otočení? 
Prověřila jste pomocí vlečné křivky vozidla šířku rampy vjezdu/výjezdu do/z garáží? 
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Pokud ne, doplňte prosím. Z jakého důvodu je navržená rampa vjezdu do garáží 
ve sklonu 6,7 % celá krytá? Není to zbytečné prodražovaní stavby? Připojení na 
komunikaci je navrženo v oblouku komunikace s poměrně malým poloměrem, 
ověřila jste rozhledové poměry? Patrně jste navrhla v komunikaci odvodňovací žlab, 
kam bude tento žlab zaústěn? V situaci by mělo být znázorněno potrubí. 

2- K čemu slouží přípravna jídla č. 111? Jaké zařizovací předměty v ní budou? 
3- Okna máte osazená na zdivo s přetaženou tepelnou izolací. Kolik Vám vyšlo ᴪ a jaká 

je doporučená hodnota pro pasivní budovy ᴪpas? Změnil by se lineární činitel ᴪ, pokud 
byste osadila okna na tepelnou izolaci? Pokud ano, tak jak by to ovlivnilo celkový 
součinitel prostupu tepla oken? 

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………………………………… 


