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Název práce: Penzion 

 

Autor práce: Bc. Tomáš Pálka 

Vedoucí práce: Ing.arch. Ivana Utíkalová 

 

Popis práce:  

Úkolem diplomanta bylo vypracování stavební části prováděcího projektu novostavby 

Penzionu s restaurací a wellness na základě architektonické studie samostatně vypracované 

diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na svažité parcele v obci Zaječí. Stavba je 

řešena jako do svažitého terénu částečně zapuštěný objekt o třech podlažích. Objekt je ukončený 

sedlovými střechami s plechovou krytinou.  Konstrukční systém je řešen jako stěnový z keramických 

tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako panelové stropy. Řešený projekt vycházel ze 

základních hygienických, provozních, typologických a obecně technických požadavků na přechodné 

ubytování. 

Hodnocení práce studenta: 

     

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☐ ☒ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Celkové hodnocení a závěr: 

Dispoziční řešení  je funkční, provoz restaurace respektuje požadavky bezbariérového řešení tohoto 

provozu. Výsledné architektonické řešení je bohužel méně zdařilé.  

Stavebně technické řešení je nedotažené, ve výkresové dokumentaci chybí většina kót, šrafování, 

překladů, výpisů, atd.. Některá zamýšlená konstrukční řešení bude nutné u obhajoby diplomové 

práce vysvětlit (výkopy a jejich svahování, řešení velkých zemních tlaků, uložení stropů, řešení 

krovu,...). Dokumentace je doplněna předepsaným počtem detailů řešených konstrukcí, posouzením 

objektu z hlediska stavební fyziky a požárně-bezpečnostním řešením objektu.   

Na grafické úrovni práce se bohužel podepsal nedostatek času a kontroly výstupů tisku výkresů ze 

strany diplomanta při kompletování diplomové práce. Výkresy jsou nedokončené, méně přehledné.  
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Konzultace diplomového projektu probíhaly nepravidelně z důvodu pracovního vytížení studenta 

v kombinované formě magisterského studia, výkresová dokumentace nebyla dostatečně 

dopracována do stupně dokumentace pro provedení stavby. 

VŠKP byla samostatně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu. Navržené konstrukční  a 

stavební řešení by však pro navrhovaný objekt bylo realizovatelné pouze po kompletním 

dopracování a doplnění výkresové dokumentace. 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E/3 
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