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Název práce:  Sportovn ě relaxa ční centrum Lipno 
 
Autor práce:  Bc. Miloš Schuster 
Oponent práce:  Ing. et Ing. Jakub Dohnal 
 
Popis práce:  
Práce se zabývá návrhem sportovně relaxační centra, která obsahuje různé sportoviště. Dále je 
vybavena ubytováním a prostorem pro stravování zákazníků centra. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     

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: 
Předloženou práci lze z hlediska struktury, návazností, přehlednosti a úplnosti jednotlivých částí 
považovat za dobře zpracovanou. Řešení objektu je po technické stránce provedeno na 
odpovídající úrovni. Úroveň výkresové dokumentace je z hlediska grafického i technického 
provedení dostačující. Zpracování po formální stránce je vyhovující.  
Práce obsahuje několik nedostatků, které zbytečně snižují její celkovou úroveň. Je tím myšleno 
např. složka 3 i 4 jsou rozděleny na dvě, toto se bohužel nedozvíme ani z nepřilepeného obsahu 
v hlavních deskách. Při otevření složky 3 nebo 4 jsou v seznamu zapsány všechny výkresy, ale ty 
jsou rozděleny do dvou složek. Dále v případě velkých výkresů, které jsou rozdělené na dva 
výkresy např. půdorys 1NP a 2NP student zřejmě nepochopil význam zmenšeného tvaru objektu 
nad razítkem, kde není naznačeno, jaká část je zobrazována. 
V práci je dále několik nedostatků: 
V koordinační situaci nejsou např. okótovány souběhy přípojek, parkovací stání, objekt není 
okótován k okolním objektům. Nejsou vyznačeny spády na zpevněných plochách. 
Chybí katastrální situace. 
Výkres 1S – u sauny postrádám řešení přívodního a odvodního otvoru pro vzduch. V místnosti 
1S14 uvažujete s VZT jednotkami, bohužel ve výkresu stropů ani nikde jinde jsem nenašel otvory 
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pro prostup VZT potrubí, které bude pro Vaše zařízení opravdu veliké. 
Výkres půdorysu 1NP – místnost 112 kuchyně nemá zakreslené žádné vybavení, dále postrádám 
skladovací prostory. V místnostech 153 a 156 jsou toalety osazeny bez předstěn. 
Pohledy jsou naznačeny bez otevíravosti oken. 
V řezu B-B jsou v 1PP je neznačena otevíravost oken O01, které nekoresponduje s okny 
uvedenými ve výpisu oken. Stejné je to s okny v 1NP i 2NP, tyto okna jsou označeny O04. 
Dále k práci mám několik doplňujících otázek: 

1) Jak budete nakládat z dešťovou vodou? 
2) Je místnost 1S14 opravdu kotelna, pokuď ano je správně zakreslené otevíraní dveří? 
3) Uvažoval jste nějak s dobou dozvuku ve sportovních zařízeních? 
4) Proč má recepce v 1PP tak obří rozměry na úkor ostatních místností, kde by jste mohl zřídit 

např. další sauny? 
5) Proč jsou v místnostech 106 a 107 sprchy pro zaměstnance navrženy dvoj sprchy bez 

větších prostor na složení oblečení? 
6)  Je vhodná v půdoryse 2NP na venkovní terasu místnosti 210 pro cvičení osadit betonovou 

dlažbou? 
7) S kolika VZT jednotkami jste uvažoval? 
8) Nebylo by vhodné ve Vaší nadmořské výšce a ploché střeše osadit vyhřívané vtoky a 

přepady? 
 
Závěr: 
Práci až na některé výše uvedené nedostatky hodnotím jako dostatečně zpracovanou. 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji: 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C/2 
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