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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Resort Sázava 

Autor práce:  Bc. Jakub Černý 
Oponent práce: Ing. Petr Melcr 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a relaxačního areálu Resort 
Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek nedaleko obce Sázava, v kraji Vysočina. Lokalita 
se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Zařízení je rozděleno do tří stavebních 
objektů podle jednotlivých funkcí. Objekty jsou dvoupodlažní, obdélníkového půdorysu a 
zastřešeny sedlovou střechou. Resort nabízí ubytovaní, stravovací, konferenční, relaxační a 
sportovní služby. 
V rámci architektonické studie byl řešen celý areál a jeho funkční návaznosti. Pro projekt ve 
stupni DPS byl vypracován objekt SO 01 s restaurací a konferenčními místnostmi. 

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.: 

Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Velmi podrobně byly zpracovány stavební detaily. 
Autorovi diplomové práce chybí pouze odborný pohled na řešení inženýrských sítí v řešeném 
areálu. V situaci je třeba jednoznačně rozlišit veřejné sítě, přípojky inženýrských sítí a areálové 
sítě. 
Pro návrh projektu byly využity vhodné postupy a metody. Nevyhovující posudek na 
vzduchovou neprůzvučnost stěny byl doplněn o návrh použití tvarovek s lepšími akustickými 
vlastnostmi. V návrhu skladby podlahy použit extrudovaný polystyren v místě, kde by byl 
dostačující expandovaný polystyren. 
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Pro zpracování projektové dokumentace bylo využito odborné literatury. Autor v diplomové 
práci prokázal výborný přehled ve všech řešených částech dokumentace. 
Formální stránka diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Řazení a členění dokumentace je 
přehledné a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. Grafická úroveň zpracovaných 
výkresů je velmi dobrá. Výkresová dokumentace je přehledná a ve velmi dobré podrobnosti. 
Formální stránku výkresů hodnotím jako velmi dobrou. Textová část obsahuje všechny zásadní 
údaje. 
Autor vypracoval přípravné a studijní práce ve formě architektonické studie. Studie je 
vypracována velice podrobně včetně řešení instalačních šachet a dešťových odpadů. Součástí 
studie je průvodní zpráva, katastrální mapa, situace, fotografie a vizualizace. 
Student provedl posouzení konstrukcí z hlediska stavební fyziky. Výpočty a posouzení jsou 
provedeny na výborné úrovni. Součástí jsou i postupy výpočtu a požadavky příslušných norem. 
Výpočty byly provedeny také pomocí počítačových softwarů. 
Součástí diplomové práce je požárně bezpečnostní řešení. Součástí je technická zpráva včetně 
potřebných výpočtů. Součástí výkresové části je situace s odstupovými vzdálenostmi a půdorysy 
s rozdělením na požární úseky. Projekt požárně bezpečného řešení obsahuje všechny důležité 
informace, včetně vnitřních a vnějších odběrných míst. Ve výkresech pouze chybí legenda 
použitých značek. 
Předmětem první specializace diplomové práce, která byla zpracována na ústavu kovových a 
dřevěných konstrukcí, je návrh a posouzení dřevěné trámové stropní konstrukce. Specializace 
byla vypracována velice podrobně včetně výkresů a ručního zpracování statického výpočtu bez 
použití počítačových aplikací. Předmětem druhé specializace, zpracovávané na ústavu 
technologie, mechanizace a řízení staveb bylo navrhnout zařízení staveniště. Specializace 
obsahuje přehlednou situaci a technickou zprávu. Technická zpráva popisuje jednotlivé použité 
zařízení na řešené stavbě včetně napojení na technickou infrastrukturu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Pozitivně hodnotím citaci požadavků Správy CHKO Žďárské vrchy v textové části. V souhrnné 
technické zprávě postrádám přehledný soupis počtu osob, včetně zaměstnanců. V technické 
zprávě v achitektonicko-stavebním řešení jsou podrobně popsány všechny stavební prvky. Pro 
provoz restaurace by měla být řešena otázka návrhu lapáku tuků obsažených v odpadní vodě 
z provozu kuchyně. Ve zprávě chybně popsána přípojka plynu. Přípojka plynu připojena na STL 
veřejný plynovod je středotlaká, regulátor je osazen až za HUP, tedy za přípojkou. 
V půdorysech architektonické studie chybí legenda místností a severka. 
V koordinační situaci nechybí zakótování inženýrských sítí a zpevněných ploch. Propracovanost 
situace je ale nízká a to i vzhledem k měřítku 1:500, vhodnější měřítko pro podrobnou situaci je 
1:200. V situaci nejsou zakresleny obrubníky a zpevněné plochy jsou s nepřehlednými šrafami. 
V situaci není vůbec řešeno odvodnění parkoviště. Ve zprávách popsán odlučovač lehkých 
kapalin, který v situaci chybí. Na kanalizaci nejsou v některých lomech revizní šachty. 
Půdorysy jednotlivých podlaží jsou velmi dobře prokótované. Pozitivně hodnotím sklopené řezy 
překladů nad otvory. V legendě překladů je pouze součet všech překladů, nejsou popsány 
sestavy překladů nad jednotlivými otvory. Chybí okapový chodník. Nejsou zakresleny 
vodovodní baterie u umyvadel a výlevek. Schodiště nejsou zakresleny správně dle normy. Ve 
dveřích a francouzských oknech jsou nesprávně zakresleny plné čáry, nebo jsou navrženy 
prahy? Instalační šachty jsou navrženy úzké, není možno osadit kanalizace bez zasekání do 
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zdiva. V prostorách kuchyně by bylo vhodné navrhnout podlahové vpusti nebo žlaby. V 1.PP 
není v technické místnosti naznačeno spádování podlahy ke vpusti. Ve skladu není nutné 
navrhovat vpusti. Výlevka navržena uprostřed úklidové místnosti, samotná místnost navržena 
zbytečně velká. Ve 2.NP nejsou popsány dřevěné prvky pergoly. 
Výkresy řezů jsou velmi dobře prokótovány a jsou doplněny o přehled všech skladeb konstrukcí. 
V řezu B chybí popis schodů. V legendě nechybí popis původní zeminy a způsob hutnění zásypů. 
Ve výkresu krovu pozitivně hodnotím uvedení schématu kotvení vazníků přímo na výkres. Chybí 
ovšem příčný řez v místě vazníku. 
Propracovanost výkresů stropních konstrukcí je nízká. Nejsou řešeny prostupy pro UT a ZTI. 
Chybí označení a podrobný popis provedení ztužujících věnců. U velkých prostupů není řešeno 
vynesení panelů na sousední konstrukce. 
Ve výkrese základových konstrukcí chybí prostupy pro svodné potrubí kanalizace a dílčí řezy 
(např. výtahovou šachtou). V řezu není zakreslen podkladní beton pod tvarovkami ztraceného 
bednění u základového pasu pod vnitřní nosnou stěnou. 
Stavební detaily vypracovány velmi podrobně. Nechybí všechny zásadní kóty a popis všech 
důležitých prvků. Součástí výkresu jsou skladby použitých konstrukcí. Mezi detaily mi chybí 
detail s řešením zpětného spoje hydroizolací spodní stavby. 
Ve skladbách konstrukcí jsou uvedeny všechny podstatné údaje, včetně hodnot vlastností 
materiálů pro výpočty stavební fyziky. Dále jsou uvedeny způsoby zabudování všech vrstev. Pro 
lepení desek XPS na asfaltové pásy je nevhodně použita pouze PUR pěna. Ve skladbě vnější 
stěny s dřevěným obkladem není řešena nosná konstrukce dřevěného obkladu, který je 
nevhodně kotven přímo do stěny. 
 
 
 
 
 
Otázky k diplomové práci: 

1. Navrhněte vhodnější řešení lepení XPS desek na asfaltové pásy než je PUR pěna. 
2. Proč jsou navrženy v 1.PP dvě WC kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace? 
3. Jaký je rozdíl mezi základovou deskou a podkladním betonem? 
4. Podrobně popište způsob hutnění zásypu původní zeminou. 
5. Jaký je rozdíl mezi dilatační a posuvnou spárou? 
6. Popište provádění zpětného spoje hydroizolací z asfaltových pásů. 
7. Jakým způsobem jste řešil dilataci komínového tělesa od přiléhajících konstrukcí. 
8. Navrhněte opatření pro nevyhovující posudek trámového stropu s těžkou plovoucí 

podlahou na kročejovou neprůzvučnost. 
9. Na výkresech stropních konstrukcí popište způsoby a požadavky na uložení 

předpjatých stropních panelů. 
10. Na detailu základového pasu popište provedení vytažení hydroizolace nad upravený 

terén. Jaká je minimální výška vytažení izolace? 

Závěr: 
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Předložená diplomová práce je vypracována velmi dobře. Součástí práce jsou podrobně 
zpracované stavební detaily. Zpracováním projektové dokumentace autor prokázal schopnost 
samostatné tvůrčí práce v oblasti navrhování pozemních staveb. V projektové dokumentaci 
nebyly nalezeny žádné vážné nedostatky. Pouze některé části dokumentace jsou v nižší 
propracovanosti s drobnými nedostatky. Z těchto důvodů navrhuji klasifikaci: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1,5 

 

 
Datum:  19.ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


