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Diplomant Bc. Ondřej Doupal vypracoval diplomovou práci na téma Zařízení pro sport a 
relaxaci. Diplomová práce obsahuje všechny předepsané náležitosti, včetně seminární práce, 
posudku budovy z tepelně-technického hlediska a z hlediska požární ochrany. Součástí práce 
je i schéma rozvodů vzduchotechniky. 

Všechny části jsou zpracovány na počítači. Diplomant v zásadě dodržel zásady 
zakreslování stavebních konstrukcí. Technická zpráva je stručná. Seminární práce popisuje 
problematiku wellness center, velmi stručná práce je nakopírováním všeobecných informací 
z dostupných zdrojů na internetu. Výkresová dokumentace je zpracována přehledně.  

 

K jednotlivým částem mám následující připomínky a dotazy: 

- Popište postup ověření únosnosti vnitřní nosné zdi z tvárnic KM Beta, tl. 250 mm, ve 
2NP při zátěži stropních panelů Spiroll o délkách 11,22 m (označen jako S31) a 
10,97 m (označen jako S33). 

- Detail D3 – atika: Vysvětlete umístnění keramické dlažby ve střešním plášti, viz 
skladba K.01. 

- Odhadem porovnejte finanční a časovou náročnost zakládání kombinující betonové 
tvárnice a betonové pasy se zakládáním na betonových pasech.  

- Jakým způsobem bude osazena vana Z04 na stropní konstrukci? Jaká je předpokládaná 
hmotnost vany při provozu (hmotnost vany + vody + osob)? 

- Jak je řešen útlum hluku z místnosti v 1NP 1.33 fitness, aby nerušil relaxující 
zákazníky ve 2NP v prostorách aroma therapy a saun? 

- Jakým směrem se mají otevírat dveře z hlediska požární ochrany a evakuace osob? 

- Odvodnění parkoviště je ve spádu směrem k jižní straně parkoviště. K čemu slouží 
žlab Ž1 na severní straně? Kam bude odvedena zachycená voda z parkoviště? 

- Přístup k službám v místnostech 1.20, 1.19, 1.17 je přes provozovnu v místnosti 1.16. 
Šel by přístup k těmto provozům řešit jinak? 

- U místností sloužící jako masáže postrádám šatnu či převlékárnu pro odložení oděvů 
zákazníků. 

- Pro které provozy je určena „denní místnost“ 1.21? Její vstup řešený pouze přes 
provozovnu 1.16 je nevhodný. 

- V obytné místnosti (kancelář 2.31) je vstup přímo na WC. 

- U baru 2.31 ve 2NP postrádám příruční sklad nápojů a občerstvení. 



 

Diplomant splnil zadání diplomové práce a odevzdal všechny požadované části. 
Diplomová práce má dispoziční a konstrukční nedostatky. Přes uvedené dispoziční a 
konstrukční nedostatky diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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