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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Garni hotel pod Javorinou 

Autor práce:  Bc. Viktória Letková 
Oponent práce:           Ing. Antonín Semrád 

Popis práce: 

Ve své práci diplomantka řešila podsklepený objekt o dvou nadzemích podlažích se sedlovou 
střechou. Objekt je navržen v tradiční zděné technologii s porothermových tvárnic, podzemní 
podlaží z tvárnic betonových. Zastropení je z převážné části navrženo ze stropních nosníků a 
vložek, část je monolitická železobetonová deska. 

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 vypracována na velmi slušné odborné úrovni. Zvolená technologie je 
vzhledem k charakteru stavby a jejího umístění plně vyhovující. Při práci byla použita odborná 
literatura, normy, vyhláška a internetové zdroje. Grafická úroveň je výborná. Diplomová práce 
obsahuje všechny náležitosti v souladu se zadáním. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Výkres situace 
 Výškové kóty jsou uvedeny s přesností na milimetry, je možné takovou přesnost u 

kótování terénu dodržet? 
 Půdorysně je objekt zalomen, bylo by vhodné doplnit úhel, který svírají obě zalomené 

části. 
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 Osazení objektu do terénu je tzv. „utopené“, bude nutno provádět značný objem 
zemních prací. 

Výkres základů 
 Chybí zakreslení průběhu navržených drenáží. 
 V rozích objektu by bylo vhodné doplnit relativní výšky PT a UT. 

Půdorys 1S 
 Není jasné, jak budou odvodněny navržené anglické dvorky. 
 Bylo by vhodné v rozích objektu uvádět výškové kóty PT a UT. 

Půdorys 1NP 
 Není jasné, co je zakreslená plocha s výškovou kótou -1,075 na východním okraji 

půdorysu. 
 Nejsou zakresleny odpadní potrubí pro odvedení srážkové vody. 

Půdorys 2NP 
 Není jasné, jak budou odděleny průběžné balkóny pro jednotlivé místnosti. 
 Není jasný odvod srážkové vody z balkónů. Kde bude provedena dilatace žlabů a jejich 

rozvodí. 
Výkres krovu 

 Některé plochy v půdorysu jsou mezi vazníky vyšrafovány ani popsány, není jasné o co 
se jedná. 

Výkresy řezu A – A, řezu B – B, řez C – C 
 Navržené výšky schodišťových stupňů jsou uvedeny na desetinu milimetru (rozdílně od 

zobrazení v půdorysech. 
 U balkónů není zakresleno zábradlí a způsob navrženého dělení balkónů pro jednotlivé 

pokoje. 
Výkres stropní konstrukce 1S 

 Sklopený průřez stropním ramenem schodiště na úroveň stropu zřejmě není správně 
zakreslen. Jedná se o šikmou rovinnou ŽB desku s nabetonovanými stupni, anebo o 
zalamovanou ŽB desku do tvaru profilů jednotlivých stupňů? 

Detail A 
 Na horních pásech vazníků jsou umístěny kontralatě, ale pojistná hydroizolační vrstva 

není zakreslena.  

Závěr: 

Diplomová práce odpovídá zadání a splňuje požadavky na vysokoškolskou závěrečnou práci. 
Doporučuji ji přijmout k obhajobě.  
Po její úspěšné obhajobě doporučuji komisi zvážit diplomantce návrh na pochvalu 
děkanem fakulty za kvalitní diplomovou práci. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  20. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


