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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hotel Šafrán 

Autor práce: Bc. Marek Grman 
Oponent práce: Ing. Miroslav Spáčil, CSc. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci objektu „HOTEL ŠAFRÁN“ v obci Rusava. 
Samostatně stojící novostavba má tři nadzemní podlaží a jeden suterén, ve kterém se nachází 
wellness a technické zázemí. V přízemí je vstup přes zádveří a recepce do restaurace s kuchyní 
a zázemím. Ve 2NP je ubytovací část. Ve třetím nadzemním podlaží je přednáškový sál a herna 
se zázemím. 
Konstrukčně je budova navržena v nosném stěnovém systému. Zdivo v suterénu je 
z betonových tvárnic jako ztracené bednění. Patra jsou z keramických tvárnic. Stropy jsou 
montované z předpjatých panelů SPIROL. Schody jsou monolitické železobetonové. Střešní 
terasy mají pochůznou vrstvu z betonových tvárnic. Stavba je založena na pásech z prostého 
betonu. Ostatní návrhy a aplikace materiálů je v souladu se současnými stavebními trendy. 

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.: 

Diplomová práce je po odborné stránce vypracovaná výborně, zcela v souladu s metodami a 
postupy dnešních stavebních trendů. Formální a grafická úprava je rovněž velmi dobrá. Práce 
svým rozsahem i obsahově splňuje podmínky dané zadáním diplomové práce. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

PŮDORYS 1S – č. výkr- D.1.1.1 
- Velikost šaten bude nedostatečná, nutno zakreslit šatní skříně, lavečky, případně 

navrhnout převlékací kabiny. 
- Návrh technické místnosti, strojovny vzduchotechniky je nutno konzultovat se 

specialisty a zakreslit tech. zařízení. 
 
PŮDORYS 1NP – č. výkr. D.1.1.2 

- Posuďte vhodnost umístění WC pro vozíčkáře. 
- Popište alternativní řešení instalačních jader (jádra) u restaurace a posuďte návrh 

z hlediska akustiky. 
 
PŮDORYS 2NP – č. výkr. D.1.1.3 

- Posuďte možnost přesunu vstupních dveří do pokojů, chybí vestavěné skříně a 
navrhněte uzavření předsíní. 

- Spád balkonů je nevelký (lépe 2%). 
 
PŮDORYS 3NP – č. výkr. D.1.1.4 

- Posuďte dispoziční řešení m.č. 304, 305, 306 – je vhodné spojení umývárna – výdej. 
- Objasněte dopravu jídla. 

 
PŮDORYS ZÁKLADŮ – č. výkr. D.1.1.12 

- Objasněte návrh a funkci drenáže. 
 
PŮDORYS STŘECHY – č. výkr. D.1.1.14 (ŘEZ A) 

- Jaká je výška komína nad střechou a atikou. 
 
VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – č. výkr. D.1.1.13, ŘEZ A-A´, C-C´ 

- Objasněte uložení panelů bokem na stěnu. 
- U schodů je nutno navrhnout (nakreslit) povrchovou úpravu. 

 
PŮDORYSY 

- Odkazové značky u oken se kreslí na osu. 

Závěr: 

Diplomová práce je velmi dobře zpracována a sestavena. Převážná část připomínek se týká 
dispozičního uspořádání, což je hlavní náplní studia architektury. Konstrukčně je obsah 
dokumentace výborný. Připomínky ke konstrukčnímu řešení neovlivňují celkovou úroveň.  
Hodnocení diplomové práce je známkou B/1,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


