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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Penzion na Valašsku 

Autor práce: Bc. Adriana Šubová 

Oponent práce: Ing. Roman Krupica 

Popis práce: 

Studentka vypracovala projekt novostavby penzionu v rekreační zóně v Rožnově pod Radhoštěm. 

Objekt obsahuje ubytovací část (pokoje po celkem 50 hostů) a restauraci přístupnou i pro veřejnost, 

včetně příslušného zázemí a technických prostor. Půdorys tvaru L je rozdělen na dvě vzájemně 

oddilatované části, část s restaurací je podsklepená, hotelová část je nepodsklepená, obě jsou pak 

jednopodlažní s využívaným podkrovím. 

Konstrukčně se jedná o stěnový nosný systém (keramické zdivo a ŽB stěny) doplněný monolitickými 

stropními deskami, železobetonovými schodišti a dřevěnou konstrukcí krovu s nadkrokevní tepelnou 

izolací. Vypracováno je také posouzení konstrukcí z hlediska tepelné techniky, akustiky, denního 

osvětlení a požární bezpečnosti. 

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.: 

1) Odborná úroveň je dobrá. Některé části projektu jsou zpracovány velmi kvalitně a podrobně, 

ale bohužel jsem v práci našel i chyby nebo nejasnosti v řešení konstrukčního systému, které 

dále zmiňuji i v dotazech. Chybí také Technická zpráva, která by podrobněji objasnila 

jednotlivé konstrukce, vnitřní instalace, způsob větrání, vytápění apod. 

2) 3)  Bez připomínek  

 4) V práci lze nalézt jen drobné překlepy a nepřesnosti, celkově je ale zpracována na velmi vysoké 

úrovni. 
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5) Projekt je obsáhlý, ale chybí mě zde aspoň předběžně navržené prvky a rozvody TZB‚ např. 

v podkroví nad restaurací se uvažuje se strojovnou VZT, schéma vnitřních rozvodů. Dále 

postrádám technickou zprávu ke stavební části projektu. 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) U hotelové části je poměrně velký nevyužitý prostor pod hřebenem střechy - zdůvodněte svůj 

návrh. 

2) Výkres D.1.1.02 Půdorys 1PP a základů  

a. Základy poblíž nepodsklepené části není nutné odstupňovat, co se týká hloubky 

základové spáry?  

b. Proč máte dilataci u podzemních stěn navrženu ve dvou tloušťkách (110 mm a 50mm) 

? Nešlo by to sjednotit a mít stěnu provedenou průběžně? 

3) Výkres D.1.1.05 Půdorys krovu 

a. Není mě jasné nosné schéma konstrukce krovu nad hotelovou částí. Krov je navržen 

na poměrně velké rozpětí a v oblasti s jistě vyšší zátěží od sněhu. Vysvětlete váš 

návrh, například doplněním příčného řezu konstrukcí. 

b. Krov nad restaurací – kam jsou opřeny sloupky krovu a proč je nemáte navrženy 

přímo pod krokvemi? 

4) Výkres D.1.1.11 Výkres tvaru stropu – jak bude řešeno uložení monolitického schodiště u 

kuchyně?  

5) Výkres D.1.1.14 Detail prahu dveří – vysvětlete způsob kotvení portálových dveří a o jaký 

prvek jde v případě „teplého dveřního prahu z kompozitu“ ? 

6) Výkres D.1.1.19 Detail okna – jak budou kotveny oba okenní parapety?  

 

Závěr: 

Předložená práce je zpracována poctivě, zejména kladně hodnotím rozsah diplomové práce a 

podrobně propracovanou výkresovou část projektu (např. kvalitní výkres situace a výkresy 

půdorysů). Dispoziční řešení je také navrženo vyhovujícím způsobem. Bohužel se studentka 

nevyhnula chybám v konstrukčním řešení objektu, kvůli kterým jsem byl nucen snížit celkové 

hodnocení práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 22.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


