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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Penzion Amerika 

Autor práce:   Bc. Patrik Pokorný 
Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané k datu 
15. 01. 2021 s názvem „Penzion Amerika“, kterou vypracoval pan Bc. Patrik Pokorný v akademickém 
roce 2020/2021.  
Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt se nachází 
na samotě v rekreační oblasti na okraji města Velké Meziříčí. Penzion je řešen jako budova pro 
ubytování a stravování s oddělenou klidovou zónou s pokoji pro hosty a restaurační částí. Oba celky 
spojuje vstupní hala s recepcí a komunikačními prostory. Ubytovací sekce je rozdělena do tří 
nadzemních podlaží. Restaurace v přízemí i salón s terasou v podlaží nad mají na jižní straně osazený 
prosklený lehký obvodový plášť.  

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.: 

Body 1 až a 5 hodnotím jako výborné. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Projekt byl zpracován dle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. Textová část a výkresová dokumentace projektu je i přes některé drobné 
nedostatky zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům vyhlášek, zákonů a norem. 
Výkresová dokumentace je přehledná a čitelná. 
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V rámci posudku je mou povinností vyzvednout komplexnost zpracování projektové dokumentace a 
celého modelu předložené práce z hlediska problematiky BIM, algoritmizace a automatizace pomocí 
grafického programování. Tato problematika je zpracována v nadčasovém a nadstandardním 
rozsahu, který daleko předchází požadavky zadání diplomové práce. Vzhledem k tomu, že student 
v rámci posudku a obhajoby odevzdává pouze tištěnou formu dokumentace, však není možné tento 
rozsah náležitě ohodnotit. Doporučuji tedy komisi, aby v případě potřeby studenta vyzvala a 
umožnila mu na část otázek položených v rámci odborné rozpravy využít k odpovědi, kromě tištené 
dokumentace, také elektronický model, který je neodmyslitelnou součástí celého konceptu BIM. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 
s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky jsou pouze drobné a mají vybízet k diskuzi. 
 
1) Jsou navrženy střešní vtoky DN70. Co na tuto dimenzi říká norma ČSN 73 1901? Z jakého důvodu 
norma doporučuje vyšší dimenze u odvodnění dodržovat? 105 – Půdorys střechy 
2) Zdůvodněte použití tzv. bílé vany, vysvětlete tento pojem a osvětlete průběh hydroizolace spodní 
stavby v řezu B-B´. 202 – Řez B-B´ + 101 – Půdorys 1S 
3) Zdůvodněte dilataci objektu a objasněte její průběh. Jakým způsobem bude prováděná nosná 
konstrukce střechy nad výtahovou šachtou viz Řez A-A´? 101-105 Půdorys + 201 Řez A-A´ 
4) Na detailu D.03 Detail založení LOP Terasa popište pracovní a technologický postup provádění 
samotného založení LOP. Jak je LOP vynesen? D.03 Detail založení LOP Terasa 
5) Zdůvodněte absenci základových pasů mezi základovými patkami v pravém dolním rohu 
základových konstrukcí. Je to z hlediska statiky vhodné řešení? 601 Půdorys základů 
6) V rámci PBŘ je navržena dle ČSN 73 0802 + ČSN 73 0833 CHÚC typu B, jež je nuceně větraná. Jaké 
jsou požadavky? Co zajistí spuštění vzduchotechniky a k tomu potřebnému zdroji náhradní elektrické 
energie? D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
7) Jaké požadavky musí z hlediska PBŘ splňovat střecha terasy 270, která se nachází v požárně 
nebezpečném prostoru jiného požárního úseku a současně chrání pod ní umístěný požární úsek? 
D.1.3 803 PBŘ – 2.NP 
8) Je posouzení 2D teplotního pole u základové konstrukce z hlediska okrajových podmínek správně? 
Pokud by Vámi zhotovené řešení odráželo skutečnost, co to z hlediska založení znamená a jak by 
bylo nutné postupovat? 2D Stacionární pole teplot 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů jsou 
dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu nebyla 
shledána žádná zásadní pochybení. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce v souladu se 
zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto práci kladeny a 
student při jejím zpracování prokázal výborné znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru. Práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 18. ledna 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


