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Pro NSP (MIMO ARS) 

 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:  Rekreační hotel Lipno  

Autor práce:   Bc. Nikola Kováčiková 

Oponent práce:  Ing. Ondřej Pilný 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi diplomové práce odevzdané k datu 

14. 01. 2022 s názvem „Rekreační hotel Lipno“, kterou vypracovala slečna Bc. Nikola Kováčiková 

v akademickém roce 2021/2022.  

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace návrhu novostavby hotelu v obci 

Lipno nad Vltavou blízkosti vodní nádrže Lipno. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, s 

neobytným podkrovím a s částečným podsklepením, kde se budou nacházet podzemní garáže pro 

ubytované a technické zázemí hotelu. Objekt bude sloužit pro ubytování celkem 70 osob ve 27 

hotelových pokojích. Dále je objekt vybaven hotelovou restaurací, posilovnou, masážemi a saunou. 

Konstrukční systém je navržený jako zděný z cihelného systému Heluz, doplněný železobetonovým 

skeletovým systémem. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno. Pouze obvodové zdivo v suterénu je 

z bednících tvarovek vyplněné prostým betonem. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny 

železobetonovými monolitickými deskami. Zastřešení je navrženo dvěma zaoblenými protilehlými 

pultovými střechami ve dvou úrovních vynesenými střešními vazníky a dále doplněno střechou 

plochou vegetační. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní 

koncept objektu hotelu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Body 4 a 5 hodnotím jako výborné. Bod 1, 2 a 3 hodnotím jako velmi dobrý. V práci se objevují 

drobné nedostatky týkající se nedostatečně specifikovaných prvků, bezbariérového a požárně 

bezpečnostního řešení některých částí objektu, nebo nedostatečně vyřešené technické náležitosti.  

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. 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zadaná problematika byla zpracována 

s velmi dobrým přehledem. Uvedené nedostatky mají vybízet k diskuzi. 

 

1) Jakým způsobem byl navržen počet parkovacích míst objektu? C.02 Koordinační situační výkres 

2) Jakým způsobem je řešeno odvodnění prostor podzemní garáže? Jak je řešeno z hlediska PBŘ 

odvětrání těchto prostor a jak se tento způsob odrazí na typu pohonných látek vozidel, které zde lze 

parkovat? D.1.1.2 Půdorys 1.S + D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

3) Lze akustické bloky HELUZ AKU o tl. 200 mm skutečně prohlásit za „příčkové“ zdivo? Jak je jejich 

zatížení vyneseno ve stropní konstrukci? Je dimenze desek dle Vás pro přenos tohoto zatížení 

dostatečná? Navrhněte optimální řešení. D.1.1.3-D.1.1.5 Půdorys 1.NP – 3.NP 

4) Jaká teplota vnitřních prostor je uvažována v prostorách wellness ve 2.NP a jak se tyto zvýšené 

požadavky projeví na součiniteli prostupu tepla U? D.1.1.4 Půdorys 2.NP + Stavební fyzika 

5) Je umístění drenáže na úroveň základové spáry vhodné? Jaké poruchy toto umístění může vyvolat? 

D.1.1.6-D.1.1.7 Řez A-A´ + Řez B-B´ + D.1.2.1 Základové konstrukce 

6) Uveďte výhody a nevýhody vyspárování plochých střech pomocí betonové spádové vrstvy. D.1.1.8 

Výkres střechy 

7) Jak bude vyřešen nedodržený minimální sklon plechové střešní krytiny v místech, kde vazníky 

přechází do roviny? Jaká bude třída těsnosti DHV? D.1.1.13 Výpis skladeb 

8) Jaká je minimální šířka větrané vzduchové vrstvy u provětrávané fasády skladby S9? Z jaké normy 

vychází minimální rozměr této vrstvy? D.1.1.13 Výpis skladeb 

9) Jak a kde bude umístěno zařízení zajišťující přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B? Je 

toto řešení vzhledem k faktu, že se jedná o hlavní komunikační koridor vhodné? Co zajistí spuštění 

VZT a kde je uvažován náhradní zdroj energie pro pohon této jednotky? D.1.3.1 Technická zpráva 

požární ochrany 

10) Jakým způsobem byla posouzena vzhledem k počtu osob v objektu doba evakuace? D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení 

11) Jakým způsobem se v návrhu objektu projevilo střední radonové riziko a ochranné pásmo II. 

stupně vodního zdroje? C.1 Situační výkres širších vztahu + D.1.1.13 Výpis skladeb 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen dobře. U všech předložených výkresů jsou 

dodrženy zásady pro zakreslování stavebních konstrukcí, objevují se však drobné chyby a místy chybí 

komplexnost řešení. V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Části 

techniky prostředí a volitelné části hodnotím dobře. Rozsahem a formálními náležitostmi je práce v 
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souladu se zadáním. Hodnota diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou na tuto práci 

kladeny a student při jejím zpracování prokázal velmi dobré znalosti a orientaci ve vystudovaném 

oboru. Práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 17. ledna 2022 Podpis oponenta práce………………………………… 


