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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci (dále jen DP) s názvem „Poliklinika“, 
kterou vypracoval diplomant Bc. Lukáš Dawid v akademickém roce 2016/2017.  
 
Posouzení komplexního přístupu diplomanta k zadanému úkolu po stránce obsahové i 
odborné 
Cílem DP bylo vytvoření projektu občanské vybavenosti – polikliniky, ve fázi dokumentace pro 
provádění stavby.  Diplomant k zadání přistoupil odpovědně, splnil nastavený cíl a vytvořil 
komplexní projekt, který svým technickým řešením předčí většinu dnes stavěných budov. Svou 
velikostí vyhovuje danému účelu a oceňuji při řešení vnitřních dispozic velkou využitelnost 
vnitřního prostoru, s minimálním objemem vedlejších prostorů (technického zázemí a 
komunikačních prostorů). Velmi oceňuji koncepční volbu diplomanta použít prvky pasivního 
domu na dosažení nákladově optimální úrovně, která je pro tento objekt velice vhodná a tvoří 
vyvážené řešení pořizovacích a provozních nákladů. Byly ve všech ohledech dodrženy zásady 
návrhu pasivního domu: vhodná orientace budovy, tvarová kompaktnost, volba efektivní 
konstrukce bez tepelných mostů, precizní řešení detailů i s ohledem na vzduchotěsnost, 
použití řízeného větrání s rekuperací tepla, využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE). 
Projekt má další potenciál být doplněn o další prvky udržitelné výstavby, jako větší využití 
solární energie nebo využívání dešťové vody, což mohou být pro daný objekt efektivní opatření. 
 
DP byla zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle platné 
legislativy a svým rozsahem splňuje zadání a požadavky na diplomovou práci. Grafická 
stavební část (výkresy) i výpočtová část tepelné techniky je na vysoké úrovni, je řešena velmi 
podrobně a pečlivě. Specializace PBŘ je v nadstandartním provedení, VZT je řešena ve 
výkresech přehledně a až na pár připomínek korektně. Detaily jsou zpracovány v neobvyklé 
kvalitě, jak grafické, tak technické, s vyznačením a popisem hlavní vzduchotěsnící vrstvy. 
Nadprůměrný je i rozsah a kvalita provedení části stavební fyziky, s korektním zadáním 
v programu PHPP a tepelnětechnickým posouzením detailů v programu Area i Therm.  
 

Připomínky k diplomové práci 
• Doporučuji zvážit, zejména v městských částech a u občanských novostaveb, využití 

suterénu pro podzemní garáže. 
• Zdůvodněte použití (skladby podlah) izolačního materiálu z fenolické pěny KOOLTHERM 

K3? Jedná se o velice drahý materiál, zhruba na 4násobku ceny EPS 150S s přídavkem 
grafitu.  



• Izolace kolem vnitřních dešťových svodů – postačuje 50 mm, ale měla by být po celé 
délce vnitřního svodu a v parotěsné úpravě. Vnitřní dešťové svody mohou tvořit velké 
tepelné ztráty.  

• V provětrávané fasádě (skladba SO1, S02) doporučuji ochranu izolace pomocí difuzní fólie 
jako větrotěsné vrstvy, která významně napomáhá k zachování tepelně-izolačních 
parametrů konstrukce. 

• Zdůvodněte použití skleněné fasády? Jaké další možnosti jste zvažoval?  
• Okenní výplně: 

o Žaluzie – vysvětlete použití izolace aerogelu v nadpraží za žaluziový kastlíkem, 
porovnal jste cenu vs. úsporu? 

o Žaluzie – jak budou vyneseny žaluzie, do čeho jsou kotveny? Pro vedení jsou spíš 
než lanka, vhodnější vodící lišty, které jsou podstatně tišší a mají větší odolnost ve 
větru. 

o Parapet – jak bude vynesen parapetní plech? Měl by být podepřen.  
o Kotvení oken – je moc nahusto, pro dřevěná okna postačuje rozteč kotvících 

prostředků 800mm, 150mm od kraje, pevné body pouze v parapetní části, u 
spodního pantu a diagonálně, zbytek pomocí kotvících plechů – dilatační kotvení. 

• Specializace:  
o Rozvody vody: vedení vody v potrubí PPR je v dnešní době neaktuální a v případě 

poruchy může způsobit velké stavební škody. Doporučuji navrhovat jako systémové 
řešení např. Rautitan, apod.  

o Zdroje tepla a vytápění: chybí bližší popis zdroje typ výkon, účinnost zdroje, akustika 
a detailnější popis distribuce tepla   

o Zdroje energie: uvažovali jste použití dalších OZE např. fotovoltaická elektrárna na 
střeše polikliniky nebo jako stínění parkoviště s možností nabíjení elektromobilů? 

o Vzduchotechnika:  
§ Připomínka k terminologii – jedná se o Větrání se zpětným ziskem (rekuperací) 

tepla. Pouze termín rekuperace uvedené dostatečně nepopisuje. 
§ Uvažoval jste použití jiných větracích jednotek například i se zpětným ziskem 

vlhkosti, nebo systém úpravy vzduchu (např. vlhčení)? U nebytových staveb se 
potýkáme s malou produkcí vnitřní vlhkosti, a tudíž i s nízkou relativní vlhkostí, 
zejména při větší intenzitě výměny vzduchu. Jaké jsou zde možnosti?   

§ U izolací potrubí sání a výfuku je nutné definovat i požadavky na parotěsnost 
izolace – nejčastěji kaučukové izolace, můžete vysvětlit proč? 

§ U některých místností, kde je pouze odtah vzduchu je zvolen nadedveřní 
talířový ventil, poskytuje to dostatečné odvětrání prostoru? 

§ Ve výkresech koncepčního řešení VZT chybí tlumící prvky a případná úprava 
vzduchu. 

o Uvažovali jste s využíváním dešťové vody např. pro splachování a technické účely? 

 



Autor práce se zhostil úkolu výborně a ukázal schopnost řešit úkol samostatně a na vysoké 
úrovni. Výše uvedené připomínky nemají charakter chyby a jsou vzhledem ke složitosti a 
komplexnosti řešení pouze doporučením a námětem k vylepšení. Doporučuji jeho diplomovou 
práci k obhajobě. 
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