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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Novostavba domova pro seniory 
v Trutnově“, kterou vypracoval student prezenčního studia Bc. Petr Baštan ve školním roce 
2014/2015. Novostavba domova pro seniory je řešena jako samostatně stojící budova rozdělena na dvě 
křídla A a B, nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a plochými. Nosný systém je zděný 
vápenopískových cihel. 
 
Z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického se diplomant s úkolem vyrovnal velmi 
dobře. Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadání 
a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. Diplomová práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné 
části prováděcího projektu včetně tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 
 

K jednotlivým výkresům mám následující připomínky: 
 
Půdorysy 

• obecně u všech půdorysů bych chtěla vytknout kóty, které postrádají přehledné vynášecí čáry. 

 
D.1.1.B.03-půdorys 1.NP křídla „A“ 

• k jakému účelu slouží vstupní dveře vedoucí do m.č. 106 (schodiště)? Proč je zde navrženo před 
vstupem schodiště a není to řešeno bezbariérově ? 

 
D.1.1.B.13-svislý řez A-A 

• Jak bude vyřešeno okno u schodišťové mezipodesty? Je správně uvedeno ve výpise prvků, že je 
otevíravé? 

 
D.1.1.B.11-výkres ploché střechy křídla „A“ 

• vysvětlete Váš návrh spádování střechy? Konkrétně průniky střešních rovin. Proč nejsou 
průniky v koutech? Jaké jsou způsoby odvodnění plochých střech. 

 
D.1.1.C.4-detail D4 vnější odtok 

• Je dostatečná pevnost navržené izolace EPS 100S pro ukotvení OSB desek a žlabových háků? 
• Co to je „stavební hřebík“ do betonu a jak se používá? 
• Talířová hmoždinka zakreslena pod okapem pravděpodobně do izolantu kotvená nebude. 
• Jak jste došel k návrhu dvou kusů talířových hmoždinek na m2 pro kotvení zateplovacího 

systému? 

 
D.1.1.C.8-detail D8 vstup do objektu 

• Nebylo by vhodné zvážit navržení základu pod monolitické schodiště? Je dostatečně zajištěno, 
aby se spára mezi předsazeným schodištěm a dveřmi neposunula? 

 
 



D.1.1.C.11-detail D11 balkon 
• Je v místě osazení balkonových dveří dostatečně zajištěna neprůvzdušnost? 

 
 
Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, 
velmi dobře. Práce je velmi rozsáhlá. 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.  
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 
 

V Brně dne: 27. 1. 2015     ................................................... 
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