
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hotel 

Autor práce: Bc. Richard Sasko 

Oponent práce: Ing. et B. Eng. Luboš Sibilla 

Popis práce: 

Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby hotelu v obci Pezinok. Objekt je 

nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími. V hotelu je navržených 22 pokojů pro 42 

hostů, restaurace a zázemí. Budova je navržena jako zděná stavba s nosným systémem z 

keramických tvárnic vyplněnými tepelní izolací v kombinaci s keramickými stropy. Střecha je 

nad 2NP plochá se spádem 2%. 

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.: 

(1), (2) Konstrukční a materiálové řešení odráží znalosti, které student získal studiem. Návrh 

obsahuje dílčí nedostatky. (3) Student prokázal, že umí vyhledávat informace v odborné 

literatuře a dalších podkladech, nicméně navržená řešení těmto informacím ne vždy 

odpovídají. (4) Po formální stránce je práce průměrná. Vyskytují se v ní dílčí nedostatky, jako 

odchylky od zakreslovacích norem, rozpory mezi výkresy nebo nedostatečný popis prvků a 

konstrukcí. (5) Přesto lze konstatovat, že práce splnila požadavky zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K práci vybírám následující dotazy: 

 Zdůvodněte úroveň základové spáry -1,500 pod UT a dimenze základových konstrukcí. 

 Proč jste zvolil na stavbu vašeho rozsahu strop z MIAKO vložek? Nezvažoval jste jiné 

druhy stropů? 

 Popište výhody (ekonomické, životnost) zvoleného využití SDK desek namísto vnitřních 

omítek. 

 

Dále k práci vybírám tyto připomínky: 

 Atiky nesplňují minimální spád 3°. 

 Dešťové svody bylo možné vyřešit elegantněji. 

 Vstupní prostor do toalet je minimalistický a správně by měly být toalety pro imobilní 

zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. 

 Vstupu do hotelu chybí čistící zóna. 

Závěr: 

Uvedené připomínky jsou spíše formálního charakteru a vzhledem k rozsahu práce jsou spíše 

minimální. Pravděpodobně vyplývají z omezených zkušeností studenta a časové tísně. Práci 

proto doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  19. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 
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Master project review 

Project title: Hotel 

Author: Bc. Richard Sasko 

Reviewer: Ing. et B. Eng. Luboš Sibilla 

Project overview: 

This master project presents detailed design of a hotel in Pezinok, Slovakia. The building has 

two above-ground floors. The hotel includes 22 guest rooms (42 guests), restaurant and 

supporting facilities. Vertical load-bearing structures are made of ceramic blocks. Horizontal 

load-bearing structures are made of ceramic blocks and beams. The roof is flat, with 2% 

incline. 

Checklist: 

 

E
x
ce

lle
n

t 

V
e

ry
 g

o
o

d
 

G
o

o
d

 

U
n

sa
ti

sf
a

ct
o

ry
 

1) Level of expertise ☐ ☒ ☐ ☐ 

2) Suitability of applied methods and designs ☐ ☐ ☒ ☐ 

3) Use of literature ☐ ☒ ☐ ☐ 

4) Formal, graphic and grammar execution ☒ ☐ ☐ ☐ 

5) Compliance with the project assignment ☒ ☐ ☐ ☐ 

Comments to 1) – 5): 

The detailed design is elaborated rather extensively. It shows author’s diligence, technical 

thinking and the ability to elaborate the necessary details. 

Further comments and queries regarding the content of the project: 

I would like to ask the following questions: 

 Describe, why you decided to design the base of the foudnations -1.500 m under the 

final terrain level. Also justify the size of the foundations. 

 Why have you decided to use MIAKO floors? Have you considered other variants? 

 Describe possible advantages of the plasterboard wall finishes in the interior in 

comparison with common plasters. 
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I have selected these comments to the project: 

 Parapet wall above the roof does not have the required 3% inclination. 

 Rainwater drainage could have been solved more efficiently. 

 Entrance to the toilets is rather minimalistic. Also the wheelchair accessible toilets 

should be provided for both men and women. 

 There is no cleaning area near the hotel entrance. 

Conclusion: 

The above mentioned comments are rather formal. Their impact overal impact on the work is 

limited. They probably origin in author’s inexperience and lack of time. Therefore I 

recommend the thesis for the defence. 

Classification according to ECTS:  B / 1,5 

Date:  19th January 2019 Reviewer’s signature: ………………………………… 
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