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Název práce: Ubytovací zařízení 

 

Autor práce: Bc. Tereza Šestáková 

Vedoucí práce: Ing.arch. Ivana Utíkalová 

Popis práce:  

Úkolem diplomantky bylo vypracování prováděcího projektu novostavby Ubytovacího zařízení na 

základě vlastní architektonické studie, v souladu se základními hygienickými, provozními, 

typologickými a obecně technickými požadavky na občanskou výstavbu. Z urbanisticko-

architektonického hlediska je návrh novostavby horského penzionu situován jako samostatně stojící 

objekt na svažité parcele v Rudné pod Pradědem, řešený ve tvaru L s dvoupodlažní ubytovací části 

hotelu, jednopodlažní vstupní částí a hlavní třípodlažní částečně podsklepenou částí s kavárnou a 

wellness. 

Hodnocení práce studenta: 

     

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Provoz celého zařízení je rozdělen do dvou částí vzájemně propojených vstupním prostorem. V 

suterénu objektu je řešeno technické zázemí provozu penzionu, v přízemí objektu se nachází provoz 

kavárny se zázemím a hotelové pokoje včetně bezbariérového, v dalším nadzemním podlaží jsou 

řešeny hotelové pokoje s příslušenstvím. Parkování k objektu je zajištěno  s dostatečným počtem 

parkovacích míst na parkovišti na pozemku investora. Architektonické řešení koresponduje se 

současnými trendy moderní  výstavby. 

Dispozičně-provozní řešení splňuje požadavky kladené na občanské stavby a užívání těchto staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. V dispozičním řešení kavárny by bylo nutné 

upravit dispozici toalet hostů. 

Stavebně technické řešení je doloženo vedle technické zprávy se základními výkresy stavební části 

prováděcí dokumentace výpisy prvků, detaily a posouzením konstrukcí z hlediska stavební fyziky, 

také požárně-bezpečnostním řešením objektu.  V grafickém řešení výkresů jsou drobné nedostatky.  
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VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. Diplomantka prokázala 

dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního myšlení. Diplomová práce byla 

zkontrolována antiplagiátorským systémem VUT. 
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