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Hodnocení vedoucího diplomové práce
Název práce:
Autor práce:
Vedoucí práce:

Horský rekreační komplex, Wellness & Spa
Bc. Jakub Najman
Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Popis práce:
Předmětem diplomové práce je novostavba Horského komplexu sloužící pro ubytování
hostů a k jejich sportovnímu vyžití. Podkladem pro vypracování byla architektonická studie, ve
které bylo řešeno a rozebráno dispoziční členění objektu se zahrnutím požadavků pro
výstavbu objektu v této lokalitě.
Objekt má velmi členitý půdorys s vystupující vstupní částí s výraznou kombinací střech
o různých spádech a konstrukčním řešení. V suterénu objektu se nachází parkoviště s přímým
vstupem do dalších částí. V 1NP je situována občanská část s restaurací se zázemím, recepcí
s několika posezeními a obchůdky. Nad touto částí se nachází klidová zóna zahrnující
ubytování. V zadní části objektu je vertikálně umístěno Wellness s bazénem a privátní částí.
Při vypracování projektové dokumentace se diplomant snažil postihnout všechny
souvislosti jako, např. řešení požární bezpečnosti objektu, orientační výpočet základů a
dokladovala splnění požadavků stavební fyziky v samostatné seminární práci.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce studenta:

1. Úroveň zpracování řešeného tématu

☐

☐

☒

☐

2. Přístup autora při zpracování práce
3. Využití odborné literatury a práce s ní

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐
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Celkové hodnocení a závěr:
Při zpracování diplomové práce student postupoval systematicky a zodpovědně, na
konzultace byl připraven. Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni, z hlediska
dispozičního by bylo vhodnější zvolit menší objekt, ke kterému by student přistupoval
komplexně.
Vzhledem k velkému objemu práce a časové tísni se student dopustil několika chyb a
také k nepříliš uspokojivému dokončení projektové dokumentace. Svým přístupem a
předloženou prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

21. ledna 2019
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Podpis vedoucího práce…………………………………

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

2/2

