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Diplomant zpracovával v rámci své diplomové práce objekt Hotelu s vodáckým tábořištěm 
ve Zruči nad Sázavou. Veškeré podklady si student zajišťoval sám. Dispozici celého objektu 
navrhoval samostatně a řešil zadanou problematiku velmi detailně. Podrobně se zabýval 
užíváním objektu i přilehlých ploch. Velmi detailně se také seznámil se zadanou lokalitou 
a všemi návaznostmi včetně rozvahy potenciálních zákazníků hotelu i vodáckého 
zařízení. 

Jak již bylo řečeno, předmětem diplomové práce je návrh novostavby hotelu s vodáckým 
tábořištěm ve Zruči nad Sázavou. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Sázavy 
na rovinatém terénu. Důraz byl kladen na celkový vizuální dojem stavby a na její splynutí 
s okolní krajinou a zástavbou. Hotel je navržen jako rekreační objekt s možností 
krátkodobého ubytování. Součástí hotelu je bazén, konferenční místnost a veřejná prádelna. 
Objekt má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Konstrukce střech tvoří jednoplášťové 
ploché střechy s atikou. 

Student v rámci specializací zaměřil pozornost na betonové konstrukce a technické zařízení 
budov. Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na výborné 
úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování. 

Na diplomové práci dále velmi kladně hodnotím seminární práci, kterou student zaměřil 
na posouzení konferenční místnosti z hlediska prostorové akustiky v programu Odeon. 

Diplomovou práci pan Bc. Petr Melcr zpracoval samostatně, systematicky a velmi 

zodpovědně. Při své práci se úzce zaměřoval na reálné možnosti začlenit objekt do dané 
lokality (stavebně i z hlediska ekonomické udržitelnosti objektu v dané lokalitě). 

S výše uvedených důvodů dále doporučuji SZZ komisi zvážit návrh studenta a jeho 
práce na ocenění: 

• Cena děkana za diplomovou práci. 

 

 

 



Vzhledem k celkové úrovni a rozsahu závěrečné práce a také celkovému zodpovědnému 
přístupu studenta hodnotím diplomovou práci, i přes některé drobné nedostatky, klasifikačním 
stupněm A/1. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

 

 

V Brně dne 21. 1. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


