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Diplomová práce řeší samostatně stojící objekt hotelu s restaurací ve Zlíně.   

Hodnocení práce: 

 
Výb

orné 

Vel

mi 

dobr

é 

Dob

ré 

Nev

yhov

ující 

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.: 

Práce je zpracována kvalitně, téma je zajímavé a zadání práce bylo naplněno. Připomínky mám 

zejména ke značení materiálů v dokumentaci, kdy ty samé materiály, jsou v každém výkresu značeny 

jinou šrafou a zároveň jednou použitá šrafa pro keramické zdivo může v jiném výkresu znamenat 

ztracené bednění, nebo šrafa pro SDK jinde značí tepelnou izolaci, to způsobuje zbytečnou 

nepřehlednost výkresové dokumentace, kdy je nutné pečlivě sledovat aktuální označení v legendě 

materiálů. K technickému řešení mám následující připomínky: 

Připomínky a dotazy k práci: 

– Koordinační situace 

– Proč je hlavní vstup do hotelu umístěn zezadu, kdy je nutné procházet kolem vstupu pro 

personál a zásobování a obejít od parkoviště celou budovu? Podobně vstup do restaurace. 

Nebylo by vhodně řešit vstup např. od parkoviště, aby jej hosté snadno našli? 

– Proč jsou popelnice umístěny přímo u vjezdu k hotelu a bude to první co návštěvnící 

uvidí? 

– HUP a elektroměr jsou umístěny za plotem a nejsou přístupné z veřejného prostranství. 
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– Oplocení na východní hranici pozemku po celé délce zasahuje do ochranného pásma sítí 

(vodovod, plyn). Jak bude řešeno? 

– Byla nějak posuzována velikost vsakovací šachty? Jak by se postupovalo? 

– Půdorys 1PP 

– Úschovna zavazadel 21m2 je vzhledem k počtu pokojů docela velkorysá, navíc vhodnější 

umístění by bylo blíž recepci, aby usnadnilo odbavování hostů – recepční bude muset s 

hosty do sklepa a kdo bude mezitím na recepci? 

– Anglické dvorky jsou nějak odvodněny? Jak jsou řešeny materiálově? (V popisu je uvedeno 

„plastový světlík“). 

– Půdorys 1NP 

– V kuchyni mi chybí prostor pro odkládání špinavého nádobí z restaurace, Dveře do 

kuchyně bych zvážil kyvné pro jednodušší provoz. 

– Provozně by mi přišlo vhodnější recepci více otevřít a propojit se vstupem – když půjde 

recepční za hostem (např. do úschovny zavazadel) musí projít přes 2 dveře a hostovi se 

ztratí z dohledu. Oddělené řešení mi přijde zastaralé a nevlídné k hostům.   

– Terasa u restaurace je v půdorysu popsaná jako dřevěná a v situaci jako betonová, která 

možnost platí? Proč je mezi terasou a objektem kačírkový okapový chodník? 

– Ve výkrese je výška obkladů na WC označena jako 3000mm, v tabulce místností popsána 

jako 2500mm, která možnost platí? 

– Půdorys 2NP, 3NP 

– Proč jsou kombinované keramické (do koupelen) a SDK (mezi pokoji) příčky? Nebylo by 

možné materiály sjednotit? 

– Řez A-A 

– Pro XPS je použita šrafa v legendě materiálů označena jako SDK příčka – důsledek 

nerespektování principu jeden materiál jedna šrafa v celém projektu ke kterému mám 

obecně velké výhrady. Např pro ztracené bednění jsou použity minimálně 3 typy šraf, 

podobně pro tepelnou izolaci. Šrafa která v jednom výkrese označuje ztracené bednění 

jinde označuje keramické zdivo apod.   

– Z jakého důvodu jsou základové pasy bedněny ve výkopu, proč nejsou vylévané přímo do 

vykopaných rýh? V čem je výhoda a v čem nevýhoda? 

– Proč nejsou dvoustupňové základové pasy částečně z tvarovek ztraceného bednění? V 

čem je výhoda? 

– Řez B-B 

– Proč je levý základový pas hlubší než ostatní? 

– Jak budou dodělávány schodišťové stupně na šikmé schodišťové desce? Proč je řešeno 

takto? 

– Ostatní 

– Proč je do podlah jako roznášení vrstva zvolena betonová mazanina? Jaké jiné materiály 

je možno použít? 

– Jak musí být ze zákona zacházeno s odpady na stavbě? Lze vše odvézt na skládku jak je 

uvedeno v průvodní tech. zprávě? Dá se nekontaminová zemina obecně považovat za 

odpad? 

– Ve výpočtu součinitele prostupu tepla podlahy na zemině, má být do výpočtu zahnuta i 

betonová deska pod hydroizolací a proč? 

– V některých detailech jsou chybně značeny skladby konstrukcí (vše je S2) 
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Závěr: 

Diplomová práce je zpracována po technické stránce velmi dobře. Jak již bylo zmíněno zásadní 

připomínku mám k přířazování různých šraf stejným materiálům dle jednotlivých výkresů, což je 

zvláště pro potřeby stavby zcela nevhodné a zbytečně znepřehledňuje celou dokumentaci.  Přesto i 

přes výše zmíněné přípomínky a dotazy však vzhledem k rozsahu práce celkově  hodnotím: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1,5 

Datum:  19. January 2020  Podpis oponenta práce………………………… 


