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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Penzion s restaurací, Valašské Klobouky 

Autor práce: Bc. Ondřej Fojtů 

Oponent práce: Ing. Karel Struhala 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce řeší návrh třípodlažní novostavby hotelu ve Valašských 

Kloboukách, v CHKO Bílé Karpaty. Kromě ubytovací kapacity je v budově navržena také 

restaurace v 1.NP, wellness a byt správce v suterénu. Budova se nachází ve svažitém terénu. 

Konstrukční systém budovy je stěnový s monolitickými železobetonovými stropy a plochou 

dřevěnou střechou. 

Součástí předložené práce je textová část (m. j. průvodní a technická zpráva), výkresová část 

(studie, situační výkresy, architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční výkresy), návrh 

požárně bezpečnostního řešení, dva projekty specializací (TZB a betonové konstrukce) a dílčí 

stavebně-fyzikální posouzení (tepelná technika, akustika, denní osvětlení). 

 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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

(1), (2) Konstrukční a materiálové řešení odráží znalosti, které student získal studiem. Návrh 

obsahuje drobné dílčí nedostatky, například nejsou vyřešeny některé návaznosti konstrukcí 

(viz dále). (3) Diplomant prací velmi dobře prokázal, že umí vyhledávat informace v odborné 

literatuře a dalších podkladech a aplikovat je ve své práci. (4) Po formální stránce je práce 

spíše zdařilá. Vyskytují se v ní jen drobné dílčí nedostatky. Práce například místy nerespektuje 

platné zakreslovací normy a některé prvky nejsou nevhodně nebo nedostatečně popsány – 

například stropní konstrukce nebo výpis skladeb. (5) Na základě výše uvedeného lze 

konstatovat, že práce splnila požadavky zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K provoznímu a dispozičnímu řešení navržené budovy vybírám tyto dotazy a připomínky: 

 Jak bude regulován počet hostů ve wellness ve 4.NP? 

 Zdůvodněte volbu zásobníkového kotle na peletky, jako hlavního zdroje energie pro 

vytápění a ohřev TUV. Jak často bude nutné doplňovat zásoby peletek? 

 Jak bude regulován vstup osob do wellness? Chybí samostatná recepce nebo 

elektronický systém, který by ji nahradil. 

 

Ke konstrukčnímu řešení navržené budovy vybírám tyto dotazy a připomínky: 

 Vysvětlete, jak bude řešen prostup přípojek elektřiny a telefonu skrz opěrnou stěnu, 

viditelný v situaci C.03? 

 Popište, zda bylo třeba v projektu hotelu nějak zohlednit demolici stávajících chat. 

 Zdůvodněte, proč je v celé ploše základů proveden podsyp a po jejich obvodu drenáž. 

Zemina by podle dostupných informací měla být únosná a spíše propustná. 

 Popište, jak budou řešeny základové konstrukce pod výtahovou šachtou a pod 

ochlazovacím bazénkem? Jak bude provedena hydroizolace? 

 Vysvětlete, proč je základ opěrné stěny propojen se základem budovy, když samotná 

opěrná stěna je od budovy oddilatována díky kontaktnímu zateplení. 

 Blíže popište větrání wellness pomocí VZT, které je uváděno v textové části – zejména 

nároky na prostor a prostupy konstrukcemi. Ve výkresech není prakticky vůbec řešeno. 

 Upřesněte zvukově izolační parametry podhledů, vzhledem k tomu, že jsou v nich 

vedeny instalace? Například kanalizace z části pokojů ve 2. NP je vedena v podhledu 

restaurace v 1. NP. 

 Vysvětlete účel instalační šachta vedle komína, která nevystupuje nad střechu? 

 Popište, jakou kotvou bude kotven ETICS do OSB desky nad věncem v detailu D.1.2.06. 

 Je vydatnost studny (jediného zdroje vody) dostatečná pro potřeby vnitřního 

odběrného místa? Jak bude řešena dodávka vody v případě výpadku elektřiny 

pohánějící čerpadlo? 

Závěr: 

Celková úroveň práce je rozhodně nadprůměrná. Pozitivně hodnotím zejména řešení obou 

specializací nebo velké množství konstrukčních detailů. Ukazuje, že diplomant dokáže (i přes 

zmíněné dílčí nedostatky) samostatně zpracovávat zadané inženýrské úkoly. Vzhledem 

k tomu, že předložená práce má představovat podklad pro hypotetickou realizaci stavby, bylo 

by nutné některé její části před zahájením stavebních prací doplnit. Zjištěné nedostatky ale 

nejsou nikterak zásadní, proto předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 

známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  19. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


