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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta aplikovat 
inženýrský přístup při řešení        

 
II. Připomínky k práci 

 
 Cílem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace objektu pro seniory se sociálním 

zázemím v rekonstruovaném stávajícím objektu. Návrh dispozičního řešení a provozu v obou objektech, 
návrh variant konstrukčního řešení a obálky budovy, jejich vyhodnocení z hlediska potřeb na vytápění u 
objektu pro bydlení, s cílem pasivní standard, příp. nízkoenergetický. Dále zpracování projektové 
dokumentace vybrané varianty v rozsahu DSP/jednostupňový projekt. Stavební části a koncept TZB. 

 Práce v úvodní části obsahuje environmentální porovnání jednotlivých konstrukčních variant nového 
objektu a výběr vhodné varianty. Dále se věnuje zaměření a popisu stávajících konstrukcí a poruch 
stávajícího objektu. V zaměření objektu jsou zpracované pouze zjednodušené půdorysy a pohledy, nejedná 
se tedy o dokumentaci na úrovni pasportu stavby. Chybí např. řezy. Návrh rekonstrukce stávajícího objektu 
je zaměřen pouze na úpravu dispozice pro nové využití, ale je toto v kontextu se stavem objektu popsaným 
v kapitole „stavebně technický průzkum objektu“? Dle tohoto popisu není objekt k rekonstrukci vhodný. 
Celkovou koncepcí není rozdělení do dvou budov moc vhodné z hlediska nutnosti přechodů mezi budovami 
(sníh, vítr, déšť), chybí prostory pro personál, lékařskou péči, komplikovaná by byla i částečná imobilita 
klientů. Dispozičně jsou na společných WC nevhodně navržena dvojumyvadla, prostor u pisoárů je 
nedostatečný, na WC pro invalidy je navrženo rohové umyvadlo. Ve 2.NP jsou navrženy 3 pokoje pro hosty, 
jak budou využívány? Projekt stávajícího objektu se vůbec nevěnuje např. konstrukční stránce a 
proveditelnosti uvažovaného záměru a záměr jako takový se jeví jako nerealizovatelný, nebo 
realizovatelný, ale za nepřiměřeně vysokých nákladů. 
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 Nově navržený obytný blok trochu pokulhává po architektonické a dispoziční stránce, ale 
z konstrukčně-technického hlediska je zpracovaný na dobré úrovni. Nicméně v situaci chybí např. způsob 
likvidace dešťových vod, popis povrchů zpevněných ploch, krytý předsazený vstup apod. Diskutabilní je 
umístění uzavřených předzahrádek – kdo se o ně bude starat?, vhodnější by byl společný venkovní prostor. 
Dlouhou chodbu by bylo vhodné opatřit např. světlovody. Navržený způsob zastřešení není pro daný objekt 
konstrukčně nejvhodnější, z hlediska uvedených profilů je poddimenzovaný. Nelogické je zařazení detailů 
pro dřevostavbu, proč tomu tak je, když je objekt navržen jako zděný? 

 V rámci koncepce TZB byla řešena vzduchotechnika a vytápění nového objektu. V objektu (především 
v chodbě) není prostor pro rozvody VZT (není prostor pro snížení podhledu), konstrukční výška měla být 
vyšší. 

 Energetické zhodnocení objektu je omezeno pouze na výstupy ze software a je tak nekontrolovatelné. 
Nicméně alespoň základní uvedené hodnoty jsou pro daný objekt reálné. 

 Celkové zpracování práce je přes značnou obsahovou nevyváženost na poměrně dobré úrovni. 
Prakticky zbytečné a nic neřešící je zpracování dokumentace stávajícího stavu stávajícího objektu a jeho 
stavebně technický popis. Zajímavější by zcela jistě bylo navázat konstrukčním řešením rekonstrukce 
objektu. Objekt novostavby je zpracován v zadaném rozsahu. Přesto chybí alespoň základní stavebně-
konstrukční posouzení nosných prvků. 

 
III. Doporučení pro rozpravu 

 

Pro účely rozpravy doporučuji: 
 

o  Zdůvodněte záměr rekonstrukce stávajícího objektu. Jaké vidíte výhody a nevýhody oproti demolici a 
stavbě nové budovy. 

o Porovnejte stavby stavěné klasickou technologií (zděné) a dřevostavby. Výhody, nevýhody apod. 
o Výhody a nevýhody akumulačního vytápění. Kdy je vhodné akumulační výtápění? 
o Popište nutné stavební úpravy stávajícího objektu v případě jeho rekonstrukce. 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 

 
B – velmi dobře 

 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře Dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
V. Závěr 

 
Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
V Plzni dne 7. 2. 2017 
 
 
 
         Oponent diplomové práce 


