
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:      Bc. Klára Minářová 

Oponent diplomové práce:      Ing. Edita Juračková 

 

Studentka ve své diplomové práci řeší návrh zázemí biatlonového areálu. Projektová 
dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a jako taková je i 
předmětem oponentního posudku. 

I.  Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Studentka prokázala při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního 
stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí 
magisterského studia. 

 

II.  Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň 
grafického zpracování 

Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v požadovaném rozsahu zadání projektu diplomové 
práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je dobrá a odpovídá požadavkům 
běžné projekční praxe. 

Nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad, že 
studentka další praxí tyto nedostatky odstraní. 

 

III.  Vytčení chyb diplomové práce 

1) Situace - není patrné zajištění kontroly vstupenek návštěvníků (oplocení, turniket, 
atd.), stejně tak se jeví ,,zastrčené“ umístění recepce  

2) Situace - nepřehledné rozlišení konce veřejné sítě a začátku přípojky, absence kót 
přípojek (místa napojení do objektu, délky samotných přípojek)  

3) Technická místnost 109 není odvodněna  

4) Bylo by vhodné rozdělit a označit WC pro zaměstnance od WC pro veřejnost, stejně 
tak šatny (kapacita zařízení)  

5) U vnitřních stěn tl. 150 mm chybí překlady  



6) Mezi prostorem WC a předsíní WC mají být posuvné dveře? Vypadá to tak, avšak 
chybí označení  

7) Vstup do šaten přes umývárnu? V případě pánské šatny přes umývárnu s pisoáry? 
Vhodnější by byl vstup z chodby  

8) 3. NP – kuchyňka + občerstvení – stravovací provoz – chybí hygienická smyčka 
zaměstnanců, sklad potravin a rozdělení skladu  

9) 4. NP – bezbariérový pokoj je lépe vybavit sprchovým koutem 

10) 4. NP – byt správce by mohl být větší o šířku chodby  

 

Studentka zpracovala diplomovou práci pečlivě, s potřebnou úpravou a v předepsaném 
rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a 
dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
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V Brně dne 24. 1. 2017 ................................................... 
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