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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hotel Wipeout s wellness 

Autor práce: Bc. Gabriela Večeřová 
Oponent práce: Ing. Lenka Burianová 

Popis práce: 

Studentka zpracovala diplomovou práci na téma „Hotel Wipeout s wellness“. Práce obsahuje 
prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh, bez specializací. 

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.: 

Projektová dokumentace je dobře zpracována. Výkresová část je přehledná, čitelná. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Půdorys 1NP – jak je zamýšlen pohyb mezi prostory 119 (chodba) a 120 (prostor 
schodiště)? Přímo do hlavní části dveří zasahuje konstrukce schodiště včetně zábradlí. 

2) Půdorysy (všeobecně) – absence půdorysných výškových kót. 
3) Schéma tvaru stropu – byly stropní desky empiricky vypočítány? Lze použít 

jednostranně pnuté desky na některé velké rozpony? 
4) Detail č. 4) – Založení – popsán koutový spoj – vyskytuje se? Popsána ukončující 

přítlačná lišta HI – k čemu slouží, HI je ukončena daleko výš. Jak je HI aplikována? Proč 
je nad terénem použito XPS, když je fasáda kryta fasádním obkladem? Popište 
technický postup aplikace jednotlivých vrstev ETICS ve Vašem případě. 
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Závěr: 

Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je úhledná a srozumitelná. V práci 
jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však nemají 
podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše nepřesnosti v 
textovém i grafickém projevu. 
Diplomovou prací studentka dokázala, že zvládla problematiku návrhu, projektování i přípravy 
stavby v širším měřítku. Práce je poměrně kvalitně provedena, výše popsané nedostatky jsou 
z především z nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  16. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


