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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Penzion s restaurací, 
Brno“, kterou vypracoval student prezenčního studia Zdeněk Šebela ve školním roce 
2013/2014. Novostavba penzionu s restaurací je řešena jako samostatně stojící budova, 
nepodsklepená, se třemi nadzemními podlažími a plochou střechou.  
 

Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. 
 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. 
 
Projekt obsahuje: 
 

Složka A - Textová část 
Složka B - Přípravné a studijní práce 
Složka C1 - Zprávy 
Složka C2 - Dokumentace stavby 
Složka C3 - Tepelně technické posouzení 
Složka C4 - Požárně bezpečnostní řešení 
Složka C5 - Specializace 
 

Diplomová práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 
 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 
 

Výkres č.01 - Půdorys 1S 
• zdůvodněte použití nestandardní výšky dveří 2000 mm 
• zdůvodněte použití vápenopískového zdiva pro příčky 

 

Výkres č.02 - Půdorys 1NP 
• nedostatečný rozměr výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jaký je minimální rozměr? 

• zvažte, zda je dost prostoru mezi sprchovou kabinkou a záchodovou mísou 
• zvažte použití zateplení fasády ETICS z EPS při použití u dřevostavby (difúzně 

uzavřená konstrukce) 
 

Výkres č.03 - ŽB stropní konstrukce 1S  
• je ŽB monolitická stropní deska nějak dilatovaná, kde byste navrhl případnou pracovní 

spáru?  

• chybí a nedostatečně popsané řezy schodištěm 
• špatná výšková návaznost podlahy na schodiště 



 

Výkres č.06 - Výkres dřevěných stropů 2NP  
• popište způsob upevnění parozábrany (asfaltový pás) k podkladu  

 

Výkres č.07 až 09 - Řez A-A´, řez B-B´, řez C-C´  
• popište způsob napojení základové desky na ztracené bednění u výtahové šachty  

• je staticky dobře zajištěna obvodová stěna ve svahu (ztracené bednění tl. 250 mm)? 
 

Výkres č.11 - Výkres dřevěných konstrukcí 1NP  
• na výkresu jsou popisované sloupky KVH u obvodové stěny profilu 80x180 mm, ve 

skladbách ale 60x160 mm 
 

Výkres č.13 - Střešní konstrukce  
• chybí dilatace silikátové spádové vrstvy 

• ve skladbě 1SSN chybí parotěsnící vrstva 
 

Výkres č.14 - Základy  
• popište způsob napojení obvodových základových pasů na vnitřní, když jejich 

výškový rozdíl je 500 mm 
 

Výkres C - Detail u základu  
• zdůvodněte hloubku založení cca 1400 mm pod UT 
• jakým způsobem provedete na stavbě zaoblení základové desky o poloměru 50 mm? 

• jak ochráníte hydroizolaci proti proražení od obvodových stěn 1S ze ztraceného 
bednění? 

 
Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, dobře. 
 

Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale 
pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, 
případně doplnit. Ve výkresech jsou drobné rozpory s normou ČSN 01 3420:2004 Výkresy 
pozemních staveb - kreslení výkresů stavebních částí. 
 

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne: 28. 1. 2014 ................................................... 
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