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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Ubytovací zařízení 

Autor práce:  Bc. Pavel Vondál 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané 
k datu 11. 01. 2019 s názvem „Ubytovací zařízení“, kterou vypracoval pan Bc. Pavel Vondál 
v akademickém roce 2018/2019.  
Tato diplomová práce se zabývá návrhem ubytovacího zařízení. Objekt je navržen ve městě 
Boskovice v blízkosti sportovního areálu Červená zahrada. Stavba je navržena ve svahu, má 3 
nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží přístupné z jižní strany z terénu. V podzemním podlaží 
je navrženo sportovní centrum. V prvním nadzemním podlaží je restaurace. Druhé a třetí 
nadzemní podlaží slouží pro ubytování osob. Objekt disponuje kapacitou celkem 50 lůžek 
rozdělených v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Stavba je navržena jako zděná z 
vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce tvoří předpjaté panely. Objekt je zastřešen 
vegetační střechou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes některé drobné 
nedostatky zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a 
norem. Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
Všechny body, tedy 1-5, hodnotím jako výborné. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jaké jsou rozměrové požadavky na evakuační výtahy dle normy ČSN 73 0804, které jsou 
součástí CHÚC typu B?  
2) V projektové dokumentaci je navrženo retenční a vsakovací zařízení. Bylo toto zařízení 
navrženo v souladu s ČSN 75 9010? C.2 Koordinační situační výkres 
3) Splňuje zábradlí ploché střechy místnosti „400-Střešní terasa“ požadavky na výplň zábradlí 
dle ČSN 74 3305? D.1.1.05 Výkres ploché střechy 
4) Je ochranná betonová mazanina skladby S/4 - S/7 o tloušťce 42 mm dostatečná? Jsou splněny 
požadavky na krytí výztuže? D.1.1.11 Výpis skladeb – S/4 - S/7 
5) Jaký účel má exteriérová voděodolná paropropustná páska v místě dilatační spáry? D.1.1.22 
Detail napojení střechy na stěnu 
6) Je parotěsnící vrstva ploché střechy v místě dilatace vhodně ukončena? Co říká norma ČSN 
73 1901 na řešení těchto míst? D.1.1.22 Detail napojení střechy na stěnu 
7) Umožňuje výrobce stropních panelů zhotovení prostupů tak, jak je navrženo v projektové 
dokumentaci? Jakým způsobem je nutné tyto prostupy řešit? D.1.2.02 Výkres sestavy 
stropních dílců nad 1.S 
8) Jak je řešen přívod vzduchu pro VZT do CHÚC B vzhledem k jejímu přetlakovému větrání? 
9) Je protiskluznost podlahy v kuchyni o protiskluzných vlastnostech R10 dostatečná? 
 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů 
jsou dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu 
nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce 
v souladu se zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto 
práci kladeny a student při jejím zpracování prokázal výborné znalosti a orientaci ve 
vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 14. ledna 2019 Podpis oponenta práce………………………………… 


