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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh stacionáře pro seniory s ohledem na možnou konverzi na byty 
Jméno autora: Bc. Valentyna Demerza 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: v důchodu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání obsahuje vypracování projektu pro stavební povolení průměrně náročné stavby se zaměřením na 
stavební fyziku, s předběžným statickým posouzením hlavních konstrukčních prvků a úpravou dispozice 
s ohledem na bezbariérový přístup. Podkladem byla architektonická studie objektu. 

 

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. 

Cíle práce byly splněny. Všem zadaným úkolům byla věnována patřičná pozornost, která vedla k očekávaným 
výsledkům. Podrobně je řešeno denní osvětlení a proslunění objektu.  

 

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

Výběr z posuzovaných materiálových variant je pro daný účel proveden správně. Zdůvodnění výběru je 
prezentováno hezky a přesvědčivě. Stejně tak úpravy pro bezbariérové využití.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Str. 58: byl stanoven požadavek na hodnotu vážené neprůzvučnosti Rw = 47 dB na dělící konstrukce. Avšak 
minimálně na konstrukce vymezující místnost 1.20 obývací pokoj by měl být použit požadavek náročnější tj.    
Rw = 53 dB. Vzhledem k předpokládané konverzi objektu na byty by tento požadavek měl být uplatněn na 
většinu dělících konstrukcí.  
Str. 61: podle ČSN EN 17037 má na proslunění vyhovět alespoň jedna obytná místnost bytu, nikoli jedna 
místnost v objektu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textu se vyskytují četné chyby ve tvorbě vět, použití správného pádu podstatného jména, chybné označení 
délky samohlásek a jiná pochybení dokládající skutečnost, že český jazyk není rodným jazykem diplomantky. 
Přesto ale text zůstává srozumitelným. Hrubé pravopisné chyby se nevyskytují. Vzhledem ke skutečnosti, že 
český jazyk není rodným jazykem diplomantky, nepřikládám k uvedeným pochybením velkou váhu.  
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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.

Citace provedeny správně a kompletně. 

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.

Cíl práce byl splněn. Text ani výkresová dokumentace neobsahují závažné chyby. K práci diplomantka použila 
vhodné softwarové prostředky a odkazy na vhodnou literaturu.  

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. 

1. Vysvětlete, zda a jak závisí neprůzvučnost dělící stěny na míře zvuk pohlcujícího obkladu stropu přijímací
místnosti.
2. Vysvětlete rozdíl mezi činitelem odrazu světla a činitelem jasu. Na čem hodnota těchto činitelů závisí, čím je
ovlivněna?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Datum: 14.6.2020 

Podpis: 


