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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Hotel s wellness

Autor práce: Bc. Aneta Kubátová
Vedoucí práce: lng,arch. lvana Utíkalová

Popis práce:
Úkolem diplomantky bylo vypracování prováděcího projektu novostavby Hotelu s wellness na
základě vlastní architektonické studie, v souladu se základními hygienickými, provozními,
typologickými a obecně technichými požadavky na občanskou uýstavbu. Z urbanisticko-
architektonického hlediska je návrh novostavby hotelu situován jako samostatně stojící objekt
ubytovací části hotelu a části wellness propojených spojovacím krčkem na rovinné parcele v
Havlíčkově Brodě. Z důvodu velkého rozsahu navrženého objektu byl v prováděcím projektu řešen
pouze objekt ubytovací.

Hodnocení práce studenta:
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1. Uroveň zpracování řešeného tématu tr a tr il
2. Přístup autora pň zpracování práce n tr D n
3, Využitíodborné literatury a práce s ní D B tr n
4. Formální, graŤická a jazyková úprava práce tr E n tr

5. Splnění požadavků zadáni práce El n D tr

celkové hodnocení a závěr:
Řešený objekt je řešen jako částečně podsklepený, ětyřpodlažní, ukončený plochou jednoplášťovou
střechou, V suterénu objektu je řešeno technické zázemí provozu hotelu, v přízemí objektu se
nachází provoz hotelové restaurace se zázemím, v dalších nadzemních podlažích jsou řešeny
hotelové pokoje s příslušenstvím, Střecha nad částí 2. np je řešena jako zelená. Parkování k objektu
je zajištěno s dostatečným počtem parkovacích míst na parkovišti na pozemku investora.
Architektonické řešení koresponduje se současnýmítrendy moderní v,ýstavby, jde o moderně pojaté
řešení hotelového provozu, na fasádách jsou použity netradiční fasádní prvky - vertikální zahrady.
Objekt je řešen jako ubytovací zařízení s veřejným stravovacím provozem, dispozičně-provozní
řešenísplňuje požadavky kladené na občanské stavby aužívání těchto staveb osobami se sníženou
schopností pohybu a orientace.



Stavebně technické řešení je zdařilé, doložené vedle technické zprávy se základními uýkresy
stavební ěásti prováděcí dokumentace Wpisy prvků, množsfuím detailů řešených konstrukcí a
posouzením konstrukcíz hlediska tepelné techniky, také požárně-bezpečnostním řešením objektu,
VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované práce
pozitivně hodnotím grafické zpracování, přehlednost uspořádání a orientaciv projektu. Diplomantka
prokázala dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního myšlení a tvorby.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/í
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