
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Matej Bencúr 

Oponent diplomové práce: Ing. Kateřina Čtvrtníčková 
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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Novostavba penziónu so 
zázemím“, kterou vypracoval diplomant Matej Bencúr v akademickém roce 2012/2013. 

Projekt diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu penziónu 
v intraviláně v městské části Žilina. Objekt je umístěn na rovinném pozemku. Objekt je 
navrhovaný jako samostatně stojící nepravidelného půdorysného tvaru. Objekt je navržen 
jako čtyřpodlažní. Objekt je nepodsklepený, je zastřešen sedlovou střechou. V úrovni prvního 
nadzemního podlaží se nachází hlavní vstup do objektu a samostatný vstup pro personál. 
Objekt je tvořen jako zděný. Stropní konstrukce je tvořená jako železobetonová, monolitická 
deska. 

 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem diplomant vyrovnal celkem dobře. 
Objekt je však půdorysně členěn na několik zón. V dalších podlažích obsahuje objekt také 
pokoje sloužící k rekreaci a ubytování v dané lokalitě. 

 

Diplomová práce je zpracována s nepatrnými grafickými nedostatky. 

 

Předložená dokumentace odpovídá zadání. Výkresy jsou v dostatečném rozsahu. Výkresy 
detailů jsou řešeny na dostačující a odpovídající úrovni. Chybějí obsahy v složkách. 

 

Projekt obsahuje: 

 

Textová část 

Přípravné a studijní práce  

Projektová část  - Textová část 

   - Výkresová část – přílohy 01 – 18 

   - Detaily č.v. „19“ – „28“ 

   - Požární řešení 

   - Výpočetní část  



Diplomový projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. Diplomant vypracoval výkresy 
v dostačující kvalitě, s malými grafickými nedostatky. Nad míru student vypracoval 
specializaci TZB, přesněji řečeno vzduchotechnika penziónu. 

 

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky:  

Výkres č.01– základy 

• z hlediska provádění a realizace vysvětlete důvod odstupů v základových pasech 

• proč jste prováděl zateplení pod roznášecí železobetonovou deskou-neekonomický 
a nevhodný způsob 

• jakým způsobem máte řešený objekt bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 Sb.?? 

• od jaké vrstvy počítáme součinitel prostupu tepla „U“ v podlaze 

Výkres č.02 – půdorys 1.np 

• jaký má být min. výškový rozdíl terénu a „čisté podlahy - 0,000“? 

• vysvětlete technologický postup montáže obložkových zárubní v místnosti č.124 

• chyby při zakreslování (schodiště, chybí naznačení baterií u zařizovacích předmětů, 
značení překladů) 

• jakým způsobem budete odvětrávat sociální zařízení uprostřed dispozice půdorysu? 

Výkres č.3 – půdorys 2.np 

• jakým způsobem bude provedeno oddilatováno schodiště a výtah? 

Výkres č.7 – řez A-Á 

• ze statického hlediska, na čem je podepřená tzv. pozednice? 

• chybí naznačení jakýkoliv ventilačních průduchů v objektu 

Výkres č.10 – krov 1 

• vysvětlete technologický postup montáže krovu, zvláště v místě styku „pultové 
střechy“ 

Výkres č.18 – situace 

• jakým způsobem je nakládáno s dešťovými vodami? 

• chybí naznačení tzv. „vrstevnic“ 

• nevhodné a chybějící dimenze inženýrských sítí (plyn, ….) 

• dle čeho jste počítal návrh objemu jímky a vyhovuje vám vůdči ploše u objektu? 

Výkres č.19 – detail A 

• neekonomické řešení zateplení u základu z vnitřní strany, vysvětlete?? 



Výkres č.22 – detail D 

• jakým způsobem bude přikotven krajový terč pod dlažbou? 

Výkres č.27 – detail I 

• nevhodné osazení prvků krovu „pozednice-krokev“, jak se daný typ spoje správně 
nazývá? 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu dobře a prokázal samostatnou 
tvůrčí práci a zkušenosti v daných výkresech, či detailech. Proveditelnost projektu je na 
požadované úrovni.  

Přes nějteré nedostatky, které se projevily vlivem velkého objemu práce, či z nepozornosti 
doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2,0 

 

V Brně dne 21.1.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


