
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:  Bc. Sabina Böhmová  

Oponent diplomové práce:  Ing. Eva Nováková 

 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Novostavba sportovního a 

relaxačního centra s penzionem“, kterou vypracovala studentka prezenčního studia Bc. Sabina 

Böhmová ve školním roce 2014/2015. Novostavba je řešena jako samostatně stojící budova, s dvěma, 

resp. třemi nadzemními podlažími. Nosný systém je zděný keramický systém, střecha plochá. 

 

Z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického se diplomantka s úkolem vyrovnala 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: 

 

Členění dokumentace  

 Členění dokumentace neodpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

Situační výkres 

 Jakým způsobem budou provedeny přípojky inženýrských sítí pod zpevněnými 

komunikacemi? 

 Je vhodně navrženo místo pro ukládání odpadu a dostačující počet navržených kontejnerů? 

(tříděný odpad?)  

 

Dispoziční řešení 

Půdorys 1.NP 

 Je dostačující prostor u recepce a je vhodné mít společnou recepci pro relaxační centrum a 

ubytování? 

 Je nutné mít dvakrát hygienické zázemí pro ženy a muže (zvlášť pro relaxační část a zvlášť 

pro posilovnu?  

 hygienické zázemí není z hlediska návazností vhodně navrženo (m.č. 149, 133, 106) 

 

Provozní řešení 

 Vysvětlete nesouvislosti mezi technickou zprávou, kde je napsáno, že větrání bude řešeno 

pomocí VZT jednotky v části pro sport a relaxaci, a naopak v částí H. Specializace 

vzduchotechnika, kde je řešen odvod a přívod vzduchu pouze pro hygienické zázemí a šatny. 

Z jakého důvodu není větráno fitness a relaxační část objektu? 

 

Nosné konstrukce 

D.1.10-výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP 

 jak je řešeno uložení vřetenového schodiště ve vztahu ke stropní konstrukci? 

 

Detaily: 

D.1.1.19 

 z jakého důvodu je tvarovka ztraceného bednění osazená na základovém pasu excentricky? 

 nebylo by vhodné ukončit vnější tepelnou izolaci základů až pod keramickou dlažbou? 

 

 



D.1.1.22 

 Jak bude ukotven kotevní plech pro rám okna v místě parapetu pomocí turbošroubu do 

keramické tvárnice HELUZ FAMILY? 

 V místě rozkreslení osazení rámu okna k nadpraží 1:2 musí parotěsnící a paropropustná páska 

překrývat celou spáru s přesahem. 

 

D.1.1.23 

 Jak bude vyřešeno napojení bazénu k podlaze? 

 

Stavební fyzika 

 Jaké je Vaše vyhodnocení u všech posuzovaných konstrukcí na 1. požadavek šíření vlhkosti 

konstrukcí? 

 

 

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.  
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