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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Horský hotel 

Autor práce:  Bc. Jan Vlček 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané 
k datu 11. 01. 2019 s názvem „Horský hotel“, kterou vypracoval pan Bc. Jan Vlček 
v akademickém roce 2018/2019.  
Cílem diplomové práce je návrh Horského hotelu v obci Rokytnice nad Jizerou. Objekt je 
umístěn na svažité parcele nacházející se v oblasti Krkonoš.  
Horský hotel je čtyřpodlažní, podsklepený. V prvním nadzemím podlaží se nachází restaurace s 
terasou, kuchyně, zázemí hotelu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje 
pro hosty a pokoj zaměstnance hotelu. V podzemním podlaží je umístěn wellness, technické 
zázemí a hromadná garáž. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové monolitické příčné 
rámy s výplňovým zdivem z keramických tvárnic.  

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 byly shledány nedostatky z hlediska nedořešení problematických míst jednotlivých 
konstrukcí a z hlediska zásad zakreslování stavebních konstrukcí.  
Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes nedostatky zpracována ve formě 
odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. Výkresová dokumentace je 
vzhledem k překrývajícím se textům a způsobu zakreslení nepřehledná a špatně čitelná. 
Body 2,3 a 5 hodnotím jako dobré. Student prokázal pochopení metod a pracovních postupů, 
při kterých využil vhodnou literaturu a splnil tím požadavky zadání práce.  
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Body 1 a 4 hodnotím i přes značné nedostatky jako dobré. Práce je po grafické stránce sice 
nepřehledná a špatně čitelná, ale odborná úroveň je zde předvedena v uspokojivé úrovni. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s uspokojivým přehledem.  
 
1) Jaké jsou zásady kótování nosných konstrukcí a stavebních otvorů? Disponují výkresy všemi 
nezbytnými informacemi a kótami? D.1.1. – Půdorys 1.S – Půdorys 3.NP 
2) Jsou schodiště z hlediska zakreslovacích norem správně vykreslena? Jak jsou schodiště 
vynesena nosnými konstrukcemi? D.1.1 – D.1.2 Složky 
3) Jakým způsobem byly stanoveny počty zařizovacích předmětů hygienických zařízení ve 3.NP? 
Byly dodrženy půdorysné rozměry dané normou ČSN 73 4108? Vzhledem k absenci kót není 
možno ověřit. D.1.1.4 – Půdorys 3.NP 
4) Jakým způsobem jsou vyhotoveny základové konstrukce? Byl proveden výpočet dimenze? Je 
toto řešení vhodné vzhledem k hladině podzemní vody v místě základů? D.1.2.1–Půdorys–
základy 
5) Jak je řešena hladina podzemních vod z hlediska drenáže a hydroizolace? 
6) Jakým způsobem je řešeno odvětrání mezistřešního prostoru dle ČSN 73 1901? Je 
dimenzováno? D.1.2.6 – Výkres krovu 1.NP, 2.NP 
7) Jakým způsobem je řešena komínová výměna prvku O3? D.1.2.6 – Výkres krovu 1.NP, 2.NP 
8) Kde se fyzicky nachází železobetonový průvlak vyobrazený v detailu 2 – Parapet-vazník? 
Ukažte v půdoryse stropních konstrukcí, vysvětlete a zdůvodněte atypické provedení. D.1.2.9 – 
Detail 2 -Parapet-vazník 
9) Vysvětlete průběh hydroizolací u detailu 5. Odpovídá průběh hydroizolace detailu a řezu? 
Jaká jsou rizika a jak by byla řešena náprava? D.1.2.12 – Detail 5 – Dilatační spára mezi objekty 
10) Do jaké skupiny OB se objekt z hlediska PBŘ řadí? Jak jsou navrženy CHÚC a NÚC? Jak byl 
stanoven počet unikajících osob? 
11) Jsou ve výpočtech prostupů tepla, konkrétně skladby šikmé střechy, zohledněny tepelné 
mosty v podobě zeslabení izolantu přítomností dřevěných vazníků? Jsou posouzeny všechny 
teplosměnné konstrukce? 
12) Kde jsou vedeny řezy A-A´ a C-C´? Vyznačte průběh a směr řezu v půdorysu a vysvětlete 
viditelnost obou ramen schodiště a přítomnost základu výtahové šachty. 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U některých předložených 
výkresů nejsou v plné míře 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 
uspokojivé znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

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


