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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Motel“ , kterou vypracoval 
student prezenčního studia Pavel Šich ve školním roce 2013/2014. Projekt je umístěný u dálnice D1, u 
města Vyškov, vedle stávající čerpací stanice.  
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepený objekt půdorysného tvaru písmene L, 
má plochou střechu. Nosný systém tvoří ŽB prefabrikovaný skelet se ztužujícími zděnými stěnami. 
Diplomová práce odpovídá zadání, rozsahem odpovídá požadavkům daným na diplomovou práci a je 
zpracována na odpovídající grafické úrovni. Diplomová práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné 
části prováděcího projektu včetně tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 
 
K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 
 

Výkres č. A.1.1.1 – Půdorys 1.NP 
• jaké jsou navrženy zárubně v místnostech např. 1.25, 1.31, 1.32 a 1.28, 1.41. 
• Z čeho budou provedeny podhledy, a jak budou provedeny? Jak budou řešeny v místě 

průvlaků. 
• Jaká je konstrukce venkovního schodiště? Z výkresu není patrné. Jsou stupně nad rovinou řezu 

správně zakresleny? 
 

Výkres č. A.1.1.4 - Řezy 
• jedná se u podkladního betonu skutečně o železobetonovou konstrukci? Jak a čím bude 

vyztužena. Definujte minimální stupeň vyztužení betonu. 
 

Výkres č. A.1.1.12 – Detail F 
• jaký účel má tento výlez na střechu? Nebylo by vhodnější navrhnout jiné řešení přístupu na 

střechu? 
 

Výkres č. A.1.1.9 – Detail C 
• je vhodné provést dlažbu bez dilatace na rozhraní schodiště a podlahy?  

 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu dobře a prokázal samostatnou tvůrčí 
práci a zkušenosti v daných výkresech, či detailech. Proveditelnost projektu je na požadované úrovni.  

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 
 

V Brně dne: 28. 1. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 
 


