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Popis práce:  

Pozemek se nachází u náměstí města Humpolec v ulici Hradská. Humpolec je rozvíjející se město 

v oblastí podnikání.  

Jedná se o pětipodlažní objekt, kde v podzemním podlaží se nachází garážové stání a sklady jídla 

pro kuchyň. V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce, restaurace a zázemí pro kuchyň. V 

druhém nadzemní podlaží jsou kongresové sály. Ve třetím a Čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 

ubytování pro hosty.  

Garážové stání v podzemní podlaží je navrženo pro majitele domu nebo pro zaměstnance 

provozu. Restaurace je navržena pro cca 55 lidi uvnitř + venkovní letní terasa pojme okolo 30 

lidi. Kongresové sály jsou navrženy pro kapacitu cca 90 osob. Ubytování je pro 28 hostů. 

Skládá se z 14 pokojů, 9 pokojů dvojlůžkových, 3 pokoje trojlůžkové, 2 pokoje jednolůžkové. 

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Dva vedlejší vchody pro zaměstnance jsou z 

východní strany. Z jižní strany je vjezd do garáže a vchod pro zaměstnance. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Otázky: 

SLOŽKA B. Přípravné a studijní práce: 

 (str.2.) Zdůvodněte pojem ekvivalentní obyvatel. Proč jste volil pět ekvivalentních obyvatel? 

  (str.5.) Dispozice 1.NP. - Jakým způsobem bude řešeno vynášení komunálního odpadu z 

místnosti "117 ODPADKY"? Je vhodné odpad nosit přes čistý prostor kuchyně? 

  Řešil jste v rámci dispozice objektu zázemí pro pracovníky kuchyně restauračního zařízení? 
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Např. Šatna, denní místnost, kancelář vedoucího. 

  (str.7.) Dispozice 3.NP. - Pokoj 306 - Je prostor široký 300 mm z každé strany manželské 

postele od přilehlých stěn dostačující? Volil jsem při stanovení odstupu šířku manželské 

postele 1800 mm. 

  (str.7.) Dispozice 3.NP. - Pokoj 302 - Pokoj pro imobilní - Je zde dostačující manipulační 

prostor pro imobilní osobu? Je vhodné aby se imobilní člověk nedostal k bočním stranám 

manželské postele? 

C.1.1.02 - Koordinační situace - Jakým způsobem je řešeno zachytávání ropných látek z vozidel? 

 

D.1.1.02 - 1.PP. - Jakým způsobem je řešeno odvětrání WC s ozn. 014, 017 a umývárny s ozn. 015? 

Je technicky možné umístit zavěšené WC na příčku tloušťky 115 mm? 

 

DET. č.3. - Objasněte důvod zateplení ostění okenních otvorů, jestliže zateplovací systém přesahuje 

na rám oken. 
 

Jak bude technicky provedeno kotvení zábradlí na fasádě objektu s označením Z2? 

 

D.1.1.06 - 4.NP. - Dle jakého platného předpisu je stanovena minimální podlahová plocha pokoje 

pro 1 osobu? je 7,5 m2 dostačující? 

 

D.1.1.07 - 5.NP. - Lze realizovat plovoucí podlahu na schodišti? Definujte pojem plovoucí podlaha. 

 

Skladba konstrukce A2 - Vysvětlete klady a zápory hutněného štěrkopísku pod podkladní betonovou 

deskou. 

Skladba konstrukce A/B - Schodiště vnitřní - Objasněte tvrzení o útlumu kročejového hluku o 12 dB 

díky vrstvě "dřevěná podlaha dub". Provedl jste výpočet? 

 

Výtky: 

Doporučuji volit jiné řazení technických zpráv A., B. a D., nezačleňovat je do složky C. Situace 

stavby. 

V půdorysech podlaží chybí grafické znázornění popisů v legendě materiálů. 

 

Závěr: 

Diplomová práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které jsou na 

diplomové práce kladeny. 

 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je dobrá a srozumitelná. V práci 

jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však nemají podstatný 

vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše nepřesnosti v textovém i 

grafickém projevu. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu požadavků kladených na 

diplomové práce, a to na dobré úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C/2 
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