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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Wellness Čeladná 

Autor práce: Bc. Markéta Kozumplíková 
Oponent práce: Ing. Arch. Eva Müllerová 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace Wellness zařízení v Čeladné. Objekt je 
kompletně podsklepen, v suterénu se nachází technologická zařízení a zázemí objektu. Nadzemní 
podlaží pak tvoří v jižní části jednopodlažní bazénová hala se saunovou částí, na severní straně se 
nachází dvoupodlažní část se vstupem a šatnami v přízemí, ve 2.NP se nachází zázemí personálu a 
prostory solárií a masážní místnosti s příslušenstvím. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou. Stavební část je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení. V části B se 
studentka zabývá návrhem nuceného větrání s rekuperací, návrhem vytápění včetně napojení na 
MAR, návrhem osvětlení vybraných místností, bilancí pitných i srážkových vod, návrhem fotovoltaiky 
a chlazením vybraných místností. Ve třetí části si studentka zvolila analýzu solárních zisků bazénové 
haly porovnáním tří navrhovaných rozsahů prosklení. 

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.: 

Diplomová práce obsahuje části, které jsou uvedeny v zadání. Konstrukční i materiálové řešení je 
vhodné pro daný typ objektu a odpovídá dnešním standardům. Objekt je vhodně situován ke 
světovým stranám, takže vhodně využívá sluneční záření v jednotlivých částech roku, jak je vidno 
v závěru části C. Graficky je práce na dobré úrovni s určitými výhradami k zakreslování některých 
prvků. Celkově lze říci, že řešení jednotlivých částí je funkční a drobné chyby a přehlédnutí jsou dány 
malou projekční praxí. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

• v koordinační situaci není řešeno spádování zpevněných ploch a odvod srážkových vod. Jak 
byste toto řešila? 

• u objektu je navržena retenční nádrž. Nebyla by vhodnější akumulační nádrž s funkcí 
retence? Jaký je mezi těmito nádržemi rozdíl? 

• jakým způsobem se osazují dveřní zárubně menší stavební hloubky do silnější stěny? 
• jak zabráníte tepelnému mostu na ostěních a nadpraží hlavních vstupních dveří do objektu? 
• výkres řezů je „šitý horkou jehlou“, chybí překlady, věnce, přebývá zábradlí, výkopy jsou 

nesprávně navrženy. 
• vzhledem k osazení solárních panelů na střeše a jejich kontrolám, jaké by bylo vhodnější 

řešení zabezpečení pracovníků na střeše proti pádu? 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje požadavky zadání a koncepčně je práce zvládnuta velmi dobře. Množství 
grafických nedostatků a přehlédnutí bohužel toto hodnocení snižuje. Práci navrhuji k obhajobě a 
hodnotím klasifikačním stupněm C/2. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  20. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


