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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Senior Park“, kterou 
vypracoval student Bc. Jakub Kokolia ve školním roce 2012/2013. Vedoucím diplomové 
práce byla ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

Diplomová práce řeší občanskou vybavenost pro seniory. Projekt je rozdělen na část 
individuálního bydlení a rehabilitačně společenské zázemí. Jednoduché dřevostavby 
bungalovů pro individuální bydlení jsou řešeny ve stupni architektonické studie. 
Rehabilitačně společenské zázemí je v rámci diplomové práce podrobně rozpracováno do 
realizační projektové dokumentace.  Architektonicky působí celý projekt velmi nenápadně a 
decentně. Při návrhu byla zohledněna konfigurace terénu a nad rostlý terén vystupují de-facto 
pouze jednoduché hmoty bungalovů sloužící jako individuální bydlení pro seniory a jižní 
fasáda polozapuštěného rehabilitačního zázemí. 

Provozní členění bungalovů je jednoduché a účelné a jedná se o garsoniéru s ohledem na 
potřeby seniorů. Rehabilitačně společenská část je jednopodlažní polozapuštěný objekt s plně 
využitou pobytovou střechou. Objekt je přístupný jak ze strany bungalovů, tak pro možné 
návštěvníky z přilehlé ulice. Celý návrh je důsledně bezbariérový s důrazem na požadavky 
seniorů. Ve vnitřním prostoru jsou umístěny prostory pro drobné obchody, bazén 
s rehabilitačním a sociálním zázemím, ordinace doktora, administrativní zázemí senior centra 
a technické zázemí.   

Základní nosnou konstrukci tvoří dřevěný skelet u bungalovů a kombinace stěnového 
keramického zdiva s monolitickým železobetonovým sloupo-stěnovým nosným systémem u 
rehabilitačního zázemí. 

Projekt obsahuje: 

ozn. název 

C.1 Situace širších vztahů 

C.2 Koordinační situace stavby 

1.2.01 Základové konstrukce 

1.2.02 Půdorys 1.NP 

1.2.03 Půdorys stropní konstrukce 

1.2.04 Plochá střecha 

1.2.05 Půdorys ploché střechy 

1.2.06 Řez A – A‘ 

1.2.07 Řez B – B‘ 

1.2.08 Řez C – C‘ 



1.2.09 Pohled jižní 

1.2.10 Detail atiky – skleněný povrch 

1.2.11 Detail vpusti 

1.2.12 Detail soklové části 

1.2.13 Detail soklové části – rezidenční část 

1.2.20 Výpis skladeb 

1.2.21 Výpis skladeb podlah 

1.2.22 Výpis horizontálních skladeb 

1.2.23 Výpis vertikálních skladeb 

1.2.30 Výpis výrobků 

1.2.31 Výpis truhlářských výrobků 

1.2.32 Výpis zámečnických výrobků 

1.2.33 Výpis klempířských výrobků 

1.2.40 Tepelně technické výpočty 

1.2.41 Tepelně vlhkostní posouzení 

1.2.42 Energetický štítek budovy 

1.2.50 Návrh typického domku – rezidenční část 

1.2.51 Půdorys 1.NP 

1.2.52 Rozvržení prvků dřevostavby 

1.2.53 Řez A - A‘ 

1.2.54 Výpis skladeb podlah 

1.2.55 Výpis vertikálních skladeb 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

1.3.1 Technická zpráva požární ochrany 

1.3.2.01 PBŘ – Půdorys 1.NP 

1.3.2.02 PBŘ – Situace 

2. Specializace – betonové konstrukce 

2.2.1 Výkres výztuže bazénu 

2.3.1 Statický výpočet 

3.3. Specializace – vzduchotechnika 

3.3.2.1 Půdorys vzduchotechniky 

3.3.3.1 Funkční celky 

3.3.3.2 Vzduchová bilance 

 

 



Hodnocení: 

Hodnocená diplomová práce je koncepčně velmi dobře řešena z hlediska využití území, 
vazby na stávající terén i okolní zástavbu. Diplomant se velmi dobře soustředil na plně 
bezbariérové řešení s důrazem na detaily splňující potřeby seniorů. Z provozního hlediska se 
v projektu vhodně doplňuje řada různorodých funkcí  - obchod, bazén, rehabilitace, zdravotní 
péče a sociální zázemí. Z tohoto hlediska považuji projekt za výborný. Zajímavé je také 
začlenění pobytové střechy volně přecházející do parku směrem k bungalovům. Tomuto 
řešení odpovídá i na vysoké úrovni zpracované skladby jednotlivých střešních plášťů 
reflektující specifické nároky na střešní plášť nad bazénovou částí.  

V rámci diplomové práce je řešena i kompletní vzduchotechnická část. Vzduchotechnika je 
rozdělena dle potřeb jednotlivých provozů na tři zóny, kterým odpovídají vzduchotechnické 
jednotky. Tato část projektu je velmi dobře vypracována vč. návaznosti na stavebně 
konstrukční část. Strojovna vzduchotechniky je dostatečně dimenzována i pro umístění 
dalšího potřebného technického zázemí, které není v rámci diplomové práce detailně řešeno. 

Zpracované požárně bezpečností řešení a statické posouzení ŽB vany bazénu je 
zpracováno správně, pečlivě a přehledně. 

Projekt respektuje veškerou platnou legislativu a normy. V rámci projektu jsou plně 
zohledněny požadavky OSSPO. 

Celý projekt je ucelený a graficky velmi dobře čitelný. Grafické znázornění odpovídá 
platné ČSN. 

Závěrem mohu konstatovat, že se diplomant se zhostil daného úkolu výborně a zejména 
koncepční pojetí celé diplomové práce je na vysoké úrovni. 

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
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V Brně dne 17.1.2013 ................................................... 
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