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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Novostavba penzionu s 

vinárnou v Šardicích“, kterou vypracovala studentka prezenčního studia Bc. Ludmila Nešporová ve 

školním roce 2014/2015. Novostavba penzionu je řešena jako samostatně stojící budova, částečně 

podsklepená, s jedním nadzemní podlažím a podkrovím. Nosný systém je zděný z pórobetonových 

tvárnic. Střecha šikmá. 

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

poměrně 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: 

 

D.1.2.01 – výkres základů 

 v řezu je navržena zadní svislá stěna vinárny z cihly plné pálené o tl. 150mm. Je to vhodné 

z hlediska působení zemního tlaku vhodné navrhnout zadní stěnu? 

 jakým způsobem bude u stěny provedena hydroizolace a jak bude chráněna proti 

mechanickému poškození? Z jakého důvodu je zde hydroizolace umístěna pod podkladním 

betonem? 

 z jakého důvodu není kolem u podsklepené části navržena drenáž? 

 jak bude provedena hydroizolace u paty základu? 

 

D.1.1.02 – půdorys 1NP 

 z jakého důvode má vstupní hala přes 100 m
2
?  

 je vhodně navrženo umístění technické místnosti z hlediska dispozice a z hlediska akustiky? 

 chybí zakreslení sanity. 

 Jak je myšleno užívání Umýváren – m. č. 136 a 137 

 

D.1.1.03 – půdorys 2NP 

 Jedná se skutečně o 2NP? 

 Jakým způsobem je osvětlena m. č. 202 – chodba 

 

D.1.1.05 – řez B-B 

 Jak je myšlena návaznost zpevněných ploch před objektem (skladby S9, S10) 

 Jak bude provedena podkladní deska v nepodsklepené části v místě návazností na část 

podsklepenou? (v místě věnce V3) 

 

D.1.1.7 – Pohledy 

 Jakou uvažujete konstrukci oken? Popište konstrukci a rozměry rámu a křídla běžných oken. 

 

D.1.2.03 – výkres skladby stropu nad 1.NP 

 Na čem je uložená schodišťová mezipodesta? 

 



D.1.2.04-výkres krovu 

 Dimenzovala jste rozměry sloupků krovu? Je navržen profil 100/100 mm. 

 

Detaily 

 V projektové dokumentaci nejsou označeny místa zpracovaných detailů  

 

D.1.1.D7-detail okna 

 V místě osazení okna u parapetu chybí podkladní profil pro osazení rámu okna. 

 

 

Přes nedostatky v projektu, které se projevily pravděpodobně z nepozornosti, a nezkušenosti 

doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm: 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

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