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Název práce: Ubytovací zařízení 

 

Autor práce: Bc. Josef Šindlář 

Oponent práce: Ing. Aleš Utíkal 

 

Popis práce:  

Předložená diplomová práce řeší architektonicko-stavební část  prováděcího projektu novostavby 

objektu ubytovacího zařízení-hotelu v k.ú. Ostrava, vycházející z architektonické studie tohoto 

objektu  samostatně vypracované diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na 

rovinném pozemku. Stavba je řešena jako pětipodlažní, podsklepený objekt, ukončený 

jednoplášťovou plochou střechou. 

 

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: 

Architektonické a dispoziční řešení  je zdařilé, funkční, parkování je navrženo v dostatečném počtu 

v suterénu objektu a na pozemku investora. Oceňuji, že diplomant dobře vyřešil složitý provoz 4* 

hotelu a jeho zázemí. Celý veřejně přístupný provoz je správně řešen jako bezbariérový. Zadané 

téma je dobře zvládnuté, už od architektonické studie objektu je patrná snaha o vytvoření 

zajímavého hmotového a provozního řešení celého objektu. 

V konstrukčním řešení byly použity moderní materiály a technologie užívané dnes pro výstavbu 

komerčních objektů. Dokumentace je zpracována včetně tepelně technického posouzení 

konstrukcí, požárně bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné 

úrovni.   

Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné ČSN.  Předložená 

dokumentace je přehledná. 
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Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatky : 

1. Výkres situace širších vztahů – chybí názvy ulic, uvedení katastrálního území, nečitelná 

čísla parcel. 

2. Základy – chybí PT a UT, uvedení třídy základové zeminy, informace o uzemnění 

objektu, prostupy kanalizace, značení materiálu patek, hydroizolace.  

Vysvětlete, jak je řešena hydroizolace spodní stavby.  

3. Řezy – není čitelný průběh hydroizolace, nereálné dimenze průvlaků a sloupů. 

Vysvětlete založení výtahové šachty a schodiště. Bude nutné provádět drenáže u 

základů? 

 

Závěr: 

Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a  dodržení 

stávajících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na dobré úrovni.   

Navržené konstrukční  a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po doplnění 

uvedených  nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledány zásadní stavební ani konstrukční 

chyby. Doporučuji k obhajobě. 
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