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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Horský hotel“, kterou 
vypracoval student prezenčního studia Pavel Jurčo ve školním roce 2012/2013. Projekt 
diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace k realizaci novostavby horského 
hotelu. Horský hotel je řešen jako třípodlažní zděná stavba, samostatně stojící, částečně 
podsklepená s jednoplášťovou plochou střechou. 
 

Z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického se diplomant s úkolem vyrovnal 
uspokojivě. 
 

Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. 
 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. 
 
Projekt obsahuje: 
 

Složka A - Dokladová část 
Složka B - Studie 
Složka C - Výkresová část, Přílohy 
 

Diplomová práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
základních statických výpočtů tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 
 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 
 

Výkres č.1 - Situace 
• chybí kótování přípojek inženýrských sítí 
• jakým způsobem je řešena na pozemku retence vod 

• je někde v projektu řešen výpočet parkovacích míst 
 

Výkres č.2 - Půdorys 1.S 
• v případě pronajímání wellness externím návštěvníkům, zvažte užití recepce 

• v šatnách chybí sprchy 
 

Výkres č.3 - Půdorys 1.NP 
• zdůvodněte použití stejného materiálu pro vnitřní nosné a vnější tepelněizolační zdivo 
• zvažte umístění recepce hned ke schodišti a výtahu 
 

Výkres č.6 - Řez A-A’ 
• popište, jakým způsobem provedete napojení  

 



Výkres č.9 - Základy 
• zdůvodněte použití základového pasu o stejné tloušťce u vnitřní tak i vnější stěny 

 

Výkres č.14 - Plochá střecha 
• chybí dimenze střešních vtoků 

• chybí popis dilatačních spár spádové vrstvy ploché střechy 

• zdůvodněte použití ploché střechy v horské oblasti, uveďte výhody ploché střechy pro 
tuto oblast 

 

Výkres č.17 - Detail atiky 
• chybná výška zdiva Porotherm 30 P+D 

 

Výkres č.19 - Detail výlezu na plochou střechu 

• popište způsob otevírání poklopu výlezu 
 

Vytápění horského hotelu 

• popište jakým způsobem je objekt vytápěn, zdůvodněte použití tepelných čerpadel 
 
 
Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, uspokojivě. 
 

Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale 
pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, 
případně doplnit.  
 

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

V Brně dne: 21.1 2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


