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Studentka ve své diplomové práci řeší sportovně relaxační centrum s ubytováním v Blansku. 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a jako 
taková je i předmětem oponentního posudku. 

I. Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Studentka prokázala při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního 
stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí 
magisterského studia. 

Projekt sportovně relaxačního centra s ubytováním v Blansku je částečně podsklepený se 
třemi nadzemními podlažími. Půdorys objektu je nepravidelného osmiúhelníkového tvaru. 
Budova je zastřešena víceúrovňovou plochou zelenou střechou. Provozně je objekt rozdělen 
na tři části. V suterénu se nachází zázemí pro celý objekt. V přízemí je recepce a 
administrativní zázemí, restaurace a relaxační zázemí. V posledních dvou patrech jsou 
umístěny pokoje pro ubytované hosty.  

Nosný a nenosný konstrukční sytém je zděný. Vodorovné konstrukce objektu jsou pomocí 
monolitických betonových desek. Schodiště jsou konstrukčně řešeny jako železobetonová 
monolitická. Zastřešení objektu je navrženo plochou zelenou střechou. 

Projekt sportovně relaxačního centra s ubytováním v Brně je z hlediska provozního a 
architektonického řešen přehledně, zapadá do okolní městské zástavby a dispozičními 
potřebami odpovídá danému provozu. Konstrukční řešení je jednoduché a srozumitelné. 

II. Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň 
grafického zpracování 

Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v požadovaném rozsahu zadání projektu diplomové 
práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je dobrá a odpovídá požadavkům 
běžné projekční praxe. 

Drobné nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad, 
že studentka další praxí tyto nedostatky odstraní. 

 

 



III. Vytčení chyb diplomové práce 

1) Zdůvodněte řešení krytí omítky u soklového zdiva. 

2) Zdůvodněte řešení uložení vyzdívky atiky. 

 

Studentka zpracovala diplomovou práci pečlivě, s pěknou úpravou a v předepsaném 
rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a 
dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 21.1.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


