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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hotel 

Autor práce: Bc. Lukáš Vopálenský 
Oponent práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává téma hotelového 
objektu. Předmětná budova je samostatně stojící, má 5 nadzemních a 1 částečné podzemní 
podlaží. Budova je zastřešena plochou vegetační střechou. 

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 závěrečná práce prokazuje, že její autor je schopen samostatně řešit projekční 
úkoly i většího rozsahu na velmi dobré technické úrovni. Část z níže uvedených připomínek 
však není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé 
nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, případně doplnit. Výkresová 
dokumentace řešená v grafickém CAD editoru je po obsahové i grafické stránce na velmi 
dobré úrovni. 
Vzhledem k celkové úrovni diplomové práce lze konstatovat, že práce splnila požadavky 
zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

B. Souhrnná technická zpráva 
• Budova je vytápěna pomocí TČ typu země-voda, ale nikde již není uvedeno, zda se jedná 

o vrty nebo zemní kolektor? Chybí zakreslení v situaci 
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C.2 – Koordinační situace 
• Dle platného územního plánu města Brna, mají být na vámi využitých pozemcích 

umístěné veřejné parkovací plochy. Splňují tuto podmínku podzemní garáže u vaší 
stavby? 

• Dle stávající politiky BVK není moc pravděpodobné, že by vám umožnili 2 přípojky dešťové 
kanalizace. Jak byste to technicky vyřešil? 

• Chybí zakreslení požárně nebezpečných prostorů 
 
Půdorys 1.NP 

• Dle vyhlášky 398/2009 Sb. by u staveb občanského vybavení měla být dodržena výška 
stupně max. 160 mm 

 
Řez A-A 

• Ve skladbě R01, v případě použití travní směsi pro vegetační střechu (a její náročnosti na 
závlahu), bych z hlediska letního období určitě doporučil navýšení hydroakumulační 
vrstvy, popřípadě použití závlahového systému 
 

Detail C - Vtok 
• Chybí tepelná izolace kolem odpadního potrubí (dešťový svod), z důvodu zamezení 

povrchové kondenzace a následnému zatékání do navazujících konstrukcí 
• U teras bych doporučil použít vpusti se zápachovou uzávěrou 

 
Stavební fyzika 

• Proč jste k DP přikládal PENB, když není vyplněn? 
• U obvodových stěn (SO1 a SO2) jsou špatně vypočteny hodnoty součinitele prostupu tepla 

U. Ekvivalentní tepelná vodivost je stanovena u vyzdívek, i když k pohoršení by mělo dojít 
u tepelných izolací, ve kterých jsou systematické tepelné mosty. 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, z výjimkou uvedených 
nedostatků, velmi dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 22.2 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


