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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hotel 

Autor práce:  Bc. Petra Ćmielová 
Oponent práce: Ing. Vendula Blažková 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší architektonicko-stavební a částečně i stavebně-konstrukční řešení 
hotelu v Dolní Lomné v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.  Hotel je navržen jako 
čtyřpodlažní objekt kombinovaného konstrukčního systému (převládá stěnový systém). Objekt 
je řešen jako částečně podsklepený. Zastřešení je řešeno šikmou střechou. 
 
 

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.: 

Předložená práce je zpracována v souladu s požadavky na rozsah a obsah projektové 
dokumentace. Studentka v rámci řešení jednotlivých částí projektu využila aktuálně 
dostupných materiálů a řešení. Projektová dokumentace je celkově, až na některé výjimky, 
přehledná a čitelná.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) Koordinační situační výkres – chybí výškové úrovně PT, ÚT u vytyčovacích bodů ze 
zakreslení není zřejmé, zda zakreslená zeleň je stávající / navrhovaná; ze zakreslení 
není zřejmé řešení spádování plochy parkoviště v návaznosti na zakresleném 
odvodnění. 

2) V některých výkresech jsou chyby v zakreslování dle ČSN 01 3420 (tloušťky čar výkres 
řezu A – A, zakreslování podhledů). 

3) V řezu A – A objasněte u nadpraží oken umístěnou tepelnou izolaci ve skladbě překladu 
Porotherm. Objasněte řešení izolace proti zemní vlhkosti u paty obvodového zdiva 
v suterénu (zdivo ze ztraceného zdiva s vloženou výztuží zataženou do základové 
konstrukce – výztuž prochází přes izolaci proti zemní vlhkosti). V místě přechodu 
podsklepená a nepodsklepená část objasněte typ a řešení spoje izolace proti zemní 
vlhkosti pod úrovní podlahy v suterénu. 

4) Výkres krovu – objasněte řešení uložení vazníku na ŽB věnec. Je toto řešení dostatečné 
z pohledu distribuce vlhkosti a z pohledu přenosu vodorovných účinků sil do ŽB věnce? 

5) Detail hlavního schodiště – objasněte řešení izolace proti zemní vlhkosti v místě 
kotevního šroubu. K čemu tento šroub slouží? 

6) Detail balkónu ve 2. NP – Vysvětlete řešení umístění tepelné izolace v místě prahu 
z důvodu vznikajícího tepelného mostu. 

7) Detail výtahové šachty – Jaký je význam anti-vibrační izolace ve skladbě P13 (výtah je 
kotven do stěn)? 

Závěr: 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelové pro daný typ využití. Studentka dobře využila 
zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují.  
Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 
úpravě uvedených nepřesností příp. nejasností. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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