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Název práce:  Relaxačně sportovní objekt s ubytováním 
 
Autor práce:  Bc. Radovan Richtárik 
Oponent práce:  Ing. et Ing. Jakub Dohnal 
 
Popis práce:  
Práce se zabývá návrhem relaxačně sportovní objekt s ubytováním v Suchdole nad Odrou. Jedná 
se o třípodlažní částečně podsklepený objekt. 
 
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: 
Předloženou práci lze z hlediska struktury, návazností, přehlednosti a úplnosti jednotlivých částí 
považovat za kvalitně zpracovanou. Řešení objektu je po technické stránce provedeno na výborné 
úrovni. Úroveň výkresové dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení vynikající. 
Zpracování po formální stránce je vyhovující.  
V práci jsou drobné nedostatky např.: 
V koordinační situaci není okótovaný souběh přípojek. Ve výkrese 1PP u sprch chybí naznačená 
spádová rovina. Např. u dveří do šatny není vidět tato hrana. V místnostech 1S14 ochlazovna a 
1S19 není uveden obklad. V místnosti 1S09 je usazen závěsný WC bez předstěny. V půdoryse 
2NP chybí v legendě materiálů stěna mezi jednotlivými pokoji. 
 
Dále k práci mám několik doplňujících otázek: 

1) Neměla by být v objektu zřízena denní místnost pro zaměstnance? Zda ano jaké má 
požadavky? 

2) Místnost 125 slouží jako záložní zdroj pro výtah je tato místnost chlazena? 
3) Jakým způsobem jsou toalety větrány? 
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4) Dojezd výtahu není z boku zateplen. Máte toto řešení ověřené např. výpočtem? Šachta je 

vidět na řezu ve výkresu střechy. 
5) V detailu atiky popište, o jaký se jedná materiál, který se nachází mezi BSH nosníkem na 

tvarovkami ztraceného bednění. 
 
Závěr: 
Práci až na některé výše uvedené nedostatky hodnotím jako dostatečně zpracovanou. 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji: 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
 

 
 
Datum: 17.1.2019 Podpis oponenta práce ….……………………….. 


