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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Středisko volného času v Trutnově 
Jméno autora: Eliška Měřičková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K124 Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Veronika Kačmaříková, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: K 124 Katedra pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předloženou práci považuji za náročnou vzhledem k velkému rozsahu projektu. Celý objekt má 3 části s různou výškovou 
úrovní a odlišným počtem podlaží. Součástí zadání je rovněž tepelně-technické posouzení obalových konstrukcí, předběžný 
statický návrh, výpočet základů a generel instalací TZB.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání předložené bakalářské práce, kterým je vypracování projektu novostavby střediska volného času v Trutnově pro 
stavební povolení s vybranými podrobnostmi a detaily obvodového pláště, včetně provedení tepelně-technického 
posouzení konstrukcí, bylo splněno. Splněny byly také veškeré zadané dílčí profese. 
 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný. Výkresová dokumentace i textová část (TZ, výpočty – statické, tepelně-technické 
posouzení) je vyhovující, jak svým rozsahem, tak i zpracováním. Projekt je zpracován komplexně, jednotlivé části na sebe 
logicky navazují, jsou přehledné a vzájemně se doplňují 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň zpracování projektu ukazuje na schopnost studentky využít teoretických znalostí při řešení projektu. 
Studentka ve své práci prokázala, že je bez problémů schopna řešit a aplikovat úlohy ze stavební praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Výkresová část dokumentace je po grafické i obsahové stránce velice zdařilá a odpovídá požadavkům na projektovou 
dokumentaci. Textová část dokumentace je zpracována přehledně, s vhodným technickým vyjadřováním. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Studentka vycházela ve svém projektu z architektonické studie. Vlastní projekt stavby byl navrhován v souladu 
s předepsanými normami, vyhláškami a předpisy, které s projektovaným typem objektu souvisí. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Předložená bakalářská práce projektu novostavby střediska volného času v Trutnově na úrovni projektu pro stavební 
povolení je zpracována kvalitně se znalostí problematiky. 
Samotná stavební část je vypracována pečlivě. Projekt je doplněn o část statickou a část TZB. Celkové zpracování 
předloženého projektu ukazuje na schopnost studentky komplexně využít teoretických znalostí při řešení projektu. 
Výkresová dokumentace je zdařilá, jak po stránce grafické, tak i obsahové. Domnívám se, že svým rozsahem projekt 
odpovídá spíše požadavkům na diplomovou práci.  

 
K předložené práci mám pouze tyto připomínky: 

• Nebylo by možné vzhledem k faktu, že je projekt novostavbou a zároveň bezbariérovou stavbu zvětšit výtahy tak, 
aby odpovídaly rozměrově požadavkům na bezbariérové? Zdá se to být jednodušším řešením než složitěji 
přepravovat hendikepované osoby po schodišti, které je jinak navrženo bezbariérově správně. 

• V 1.NP je průchod k výtahu pouhých 1100 mm, průchozí šířka prostoru pro bezbariérovou stavbu by měla být 
1500mm. 

• V detailu F (napojení terasy) je ve stejné úrovni interiér i exteriér. Bylo by vhodné navrhnout tak, aby to bylo 
bezpečné proti vodě a sněhu. 

• Vzhledem výšce objektu budovy C (17m) by bylo vhodné na tuto část objektu zvážit použití požárních pruhů z 
minerálních vláken na zateplení nad okny i nad vstupy do objektu. 

• V půdorysech 2.NP a 3.NP jsou uvedeny příliš malé sklony ploché střechy a terasy (0,4% nebo 0,5%). V pohledu na 
střechu jsou již některé ze sklonů navrženy správně. 

• V půdorysu 1.NP a v řezu A-A´ chybí čísla schodišťových stupňů (první a poslední) 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená práce je zpracována v požadovaném rozsahu, se znalostí problematiky, se schopností komplexního 
vnímání projektu jako celku. Studentka uplatnila při řešení projektu své teoretické znalosti a schopnost jejich 
reálné aplikace. Studentka ve své práci dokazuje, že je připraven řešit úkoly stavební praxe. 

Prosím studentku, aby se vyjádřila při obhajobě k následujícím otázkám: 

• Jaké jsou možnosti a podmínky pro zateplování objektů vyšších než 12m z hlediska požární bezpečnosti?  

• Jaké jsou výhody a nevýhody použití EPS GreyWall oproti klasickému bílému polystyrénu? 
• Jaký máte minimální sklon na střeše mezi osami 1-3 a pod osou A ve výkresu pohledu na střechu?  
• Jaké jsou požadavky na minimální sklony plochých střech? 
• Není lepší udělat větší výtah než řešit přepravu s omezenou pohyblivostí po schodech? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 10.6.2022     Podpis: 


