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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Středisko volného času Vyškov  

Autor práce: Bc. Petr Formánek 

Oponent práce: Ing. Romana Řičánková 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává téma střediska volného 

času Vyškov. Předmětná budova je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. 

Jedna část budovy je zastřešená plochou střechou a druhá část budovy je zastřešená pilovou 

střechou. Součástí práce je zpracování koncepce technického zařízení budovy a provozního řádu 

objektu.   

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.: 

1. Předložená práce je zpracována z několik částí. Autor práce nejprve zpracoval studii objektu, 

která řeší rozmístění jednotlivých místnost s vhodným využitím a logicky navazujících učeben 

tak, aby jednotlivé místnosti s rozdílným využitím se provozně a časově se nerušily. Dále 

autor pokračoval k vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí 

dokumentace je stavební fyzika, požárně bezpečnostní řešení, koncepce TZB. V rámci 

teoretické části je zpracován provozní řád objektu s návazností na facility management. 

Výkresová dokumentace řešená v grafickém CAD a BIM editoru je po obsahové a grafické 

stránce na velmi dobré úrovni. Autor zpracoval vhodné detaily, které řeší velmi problematická 

místa.  

2. Autor zvolil logický postup zpracování projektové dokumentace od studie až po rozpracování 

stavební části včetně detailů, návrh řešení vytápění, chlazení objektu, nucené větrání a návrh 
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fotovoltaického systému. Práce také obsahuje provozní řád budovy, který logicky navazuje 

na stavební část objektu. 

3. Technická zpráva je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

4. Práce je vypracována na velmi dobré grafické úrovni, textové části jsou obsahově kompletní.   

5. Diplomová práce obsahově splňuje požadavky zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část diplomové práce 

- Průvodní a souhrnná technická zpráva jsou správně členěny dle vyhlášky č. 499/2006 Sb o 

dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah zprávy je v některých bodech málo rozveden.  

- Koncepce techniky prostředí budov a facility management jsou bohatě popsány včetně 

vhodných grafických výstupů. 

C- Situační výkresy 

- Chybí označení dotčených parcel a prokótování rohů budovy k hranicím parcel. Chybí 

označení PT , UT. 

D.1.1.01, D.1.1.02-Půdorysy 

- Chybí zábradlí u schodiště, některé kóty vnitřních otvorů v nosných konstrukcí a označení 1 

dveří.  

D.1.1.04 – Řez B-B´ 

- Chybí výšková kóta hřebene pilové střechy.  

Stavební fyzika 

- Zvážila bych využití světlíku nad místnosti 2.06.  

Facility management 

- U kondenzační jednotky je málo rozveden plán revizí a kontrol.   

 

Dotazy k práci: 

- Jaká je konstrukce schodiště a zábradlí? 

- Jak je řešen vstup do budovy?  

- Zdůvodněte počet atikových chrličů nad divadelním sálem.   

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že diplomant se zhostil daného úkolu velmi dobře. Na práci je znát, že 

studen již byl v praxi a využil těchto znalostí při zpracování detailů.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  21. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


