
 

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

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Penzion 

Autor práce:  Bc. Martin Veřmířovský 
Oponent práce: Ing. Šárka Hudcová 

Popis práce: 

Novostavba samostatně stojícího penzionu v Čeladné. 

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.: 

Předložená diplomová práce je zpracována na odpovídající technické úrovni a splňuje požadavky na 
diplomové práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Může student popsat jakým způsobem bude fungovat zapojení soustavy akumulačních nádrží? Proč 
je uvažován bezpečnostní přepad jen z jedné akumulační nádrže? 
Proč není uvažována plocha pro vrty tepelného čerpadla umístit blíže objektu? 
V dokumentaci se nachází výkres osazení do terénu – z jakých podkladů studen při tvorbě daného 
výkresu vycházel? 
Nebylo by vhodnější sklad odpadu v 1.NP umístit blíže vchodu pro zaměstnance? 
Jak je uvažováno rozmístění nábytku recepce? Zajistí tento prostor plynulé odbavení hostů bez 
narušení chodu restaurace? 
Na základě čeho stanovil student počet zařizovacích předmětů na WC v 1.NP? 
Je vhodné umístění pisoárů na WC v 1.NP hned za dveřmi? Nebylo by vhodnějším řešením posunout 
dveře a zvolit otevírání dovnitř? 
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V místnosti č. 2.36 bude skladováno čisté i špinavé prádlo? Je v tomto případě vhodně zvolena 
velikost místnosti? Jakým způsobem bude se špinavým prádlem nakládáno, když v objektu není 
umístěna prádelna? 
Proč student uvažuje jen jeden výlez na střechu? 
Jakými typy pásek má být opatřeno okno z vnitřní a vnější strany? Jaký je mezi nimi rozdíl? 
 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována pečlivě, přestože mám k práci několik připomínek. Zpracování 
odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce. Celkově hodnotím:  
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  19. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


