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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Penzion Amerika 

Autor práce: Bc. Patrik Pokorný 
Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce Bc. Patrika Pokorného je návrh a vypracování projektové 
dokumentace pro novostavbu penzionu s názvem „Amerika“, a to v rozsahu zadání 
z 31. 3. 2020. 

Řešená novostavba je situována v rekreační oblasti na okraji města Velké Meziříčí. Objekt tvoří 
dva provozní celky, a to klidová část pro ubytování a oddělená část pro stravování. Obě tyto 
části spojuje vstupní hala s recepcí a komunikačními prostory. Ubytovací část má tři nadzemní 
podlaží a je částečně podsklepená. Restaurační část má dvě nadzemní podlaží a je 
nepodsklepená.  

Nosný systém stavby je převážně stěnový, zděný z keramických cihel typu therm, ve stravovací 
části je doplněn monolitickým železobetonovým skeletem. Obě části jsou dilatačně odděleny. 
Stropní konstrukce tvoří železobetonová stropní deska. Objekt je zastřešen jednoplášťovou 
plochou střechou. 

Předložená diplomová práce obsahuje dokladovou část, architektonické studie a výkresovou 
část, zpracovanou jako projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby, včetně 
řešení vybraných podrobností a výpisů a specifikací výrobků. Součástí práce je také komplexní 
posouzení z hlediska požadavků stavební fyziky, zpráva požární bezpečnosti a seminární 
práce, kterou tvoří studie urbanistických, architektonických a stavebnětechnických aspektů 
řešeného objektu a poster prezentující diplomový projekt. 

Hodnocení práce studenta: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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: 

Diplomant Bc. Patrik Pokorný zpracovával provozně složitější stavbu penzionu, přičemž po 
celou dobu zpracování diplomové práce aktivně přistupoval k řešení architektonických i 
stavebnětechnických aspektů své práce a byl schopen navrhovat a obhajovat vlastní technická 
řešení konstrukčních problémů. Je zcela přirozené, že vedoucí práce může mít na řešení 
jednotlivých podrobností mírně odlišný názor nebo že se u práce takového rozsahu mohou 
vyskytovat drobné chyby, které plynou z náročnosti zpracovávaného zadání, což však ale nijak 
nesnižuje celkově výbornou úroveň práce. 

Při hodnocení práce diplomanta je nutné zohlednit skutečnost, že zpracování diplomové 
práce probíhalo prakticky po celou dobu během náročného období pandemie choroby 
COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, kdy byly konzultace omezeny na on-line 
formu a kladly tak zvýšené nároky na samostatnou práci studenta. 

Výjimečná hodnota diplomové práce Bc. Patrika Pokorného spočívá zejména v tom, že je 
zpracována formou Building Information Modeling (BIM), což je nesporný trend současného i 
budoucího projektování. Rozsah a hloubku práce tak nelze posoudit pouze na 
základě odevzdaných grafických a textových výstupů, ale z celého modelu. Je však také nutno 
upozornit na některá negativa, a to zejména na to, že současné nadnárodní softwary pro BIM 
jen velmi omezeně respektují zakreslovací standardy platné v ČR, což může místy mírně 
snižovat úroveň diplomové práce.  

Předložená diplomová práce tak odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační 
práce a má celkově výbornou úroveň, a to jak po stránce grafické, tak po stránce obsahové a 
technické. Student tak prokázal celkově výborné znalosti v oboru pozemního stavitelství a 
schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na praktickém řešeném 
projektu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  22. ledna 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


