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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hotel 

Autor práce:  Mgr. Róbert Smatana 
Oponent práce: Ing. et Ing. Jakub Dohnal 

Popis práce: 

Diplomová práce předkládá návrh novostavby hotelu umístěného v rekreační oblasti 
východního Slovenska. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází adminisrativní část hotelu a služby (restuarace, bar). Pokoje pro hosty jsou 
umístěny ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Suterén je řešen jako technické zázemí. 
Konstrukční systém tvoří montovaný železobenový skelet. 

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 výborná, použité postupy a metody byly stanoveny vhodně. Grafická 
úroveň je odpovídající. Dokumentace je zpracována ve slovenském jazyce a splňuje požadavky 
zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky k zakreslování: 
- Kótování polohy dvěří v suterénu (ve střední nosné stěně) je voleno nevhodně na 

osu. 
- Otvory v nosných stěnách suterénu by měly být kótovány šířkou a výškou. 
- V oovru do místnosti S15 chybí zakreslení nadpraží. 
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- Chybí kótování polohy některých dvěří v nadzemní části (například dvěře do místnosti 
1.12, 1.13.1, 1.14.1. Dveře do méstnosti 1.14.1 jsou navíc navrženy nevhodně jako 
pravé. 

- Instalační šachty v suterénu by měl být doplněny čerchovanými diagonálami. 
- Legenda materiálu (grafické značky) na výkresech půdorysů neodpovídá zobrazení. 
- Nejsou zakótovány parapety oken. 
- Proč jsou v místnosti 2.23.1 voleny ocelové zárubně ve stěně tloušťky 275 mm? 
- Ve výkresech sestavy dílců (např. 1NP) neodpovídá zobrazení sklopeným řezům. 
- Ve výkresech sestavy dílců (např. 1NP) neodpovídá legenda materiálů zobrazení. Proč 

je ve sklopených řezech pro předpjaté železobetonové panely Spiroll volena grafická 
značka pro lehčený beton? 

- Některé kóty se zbytečně vyskytují opakovaně, např. v místnosti 2.36 se objevuje kóta 
8000 třikrát, v místnosti 2.30 kóta 3745 dokonce pětkrát. 

Dotazy: 
- Jak se při řešení dispozice hygienických prostor pro veřejnost uplatňují tzv. optické 

clony? Jak by měly být umístěny dveře do místností 1.13.1, 1.13.2, 1.14.1 a 1.14.2?  
- Zdůvodněte volbu těžkých monolitických příček v suterénu. 
- Je vhodné navrhovat prosklenou stěnu v recepci (severní stěna)? 
- Jakou funkci plní nosné stěny zakreslené ve výkresu sestavy dílců 1NP? 

Závěr: 

Celková úroveň předložené práce je i přes výše uvedené připomínky výborná, textová i 
výkresová část je zpracována předhledně a podrobně. Prokazuje, že student má potřebné 
teoretické znalosti, které dokáže aplikovat při řešení technikých úkolů. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  18. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


