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Student ve své závěrečné práci řeší návrh novostavby rekreačního horského penzionu. 
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 

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

Projekt rekreačního horského penzionu je volně stojící, nepodsklepený objekt se třemi 
nadzemními podlažími. Půdorys je v přízemí atriový, v dalších patrech pak přechází do tvaru 
U. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sedlovými vikýři.  

V přízemí na jižní straně se nachází hlavní vstup do objektu s recepcí. Tato část je jako jediná 
přízemní a rozděluje objekt na restaurační zařízení se zázemím a ubytování. Ve východní 
části je umístěná restaurace, v západní jsou samostatné ubytovací pokoje s jedním 
bezbariérovým. V zadní části objektu je sociální zázemí se samostatným vstupem z exteriéru 
pro zaměstnance objektu a pro zásobování. Ostatní podlaží jsou přístupné ze společného 
schodiště. V každém patře se nachází ubytovací jednotky či apartmány, úklidová místnost a 
sklad. 

Nosný a nenosný konstrukční systém je navržen tradiční zděný. Nosná obvodová konstrukce 
stavby je tvořena vápenopískovými tvárnicemi KM BETA SENDWIX. Obvodové stěny jsou 
doplněny kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 200mm. Vnitřní nosné i nenosné zdivo 
je tvořeno také z vápenopískových tvárnic, překlady jsou systémové. Nosné průvlaky a 
stropní konstrukce je železobetonová monolitická, bez statického posouzení. Střešní 
konstrukce je navržena upravenou stojatou stolicí se dvěma mezilehlými vaznicemi a jednou 
vrcholovou vaznicí. Střecha je vyskládána keramickou krytinou se sklonem 40°, tvarem se 
jedná o sedlovou střechu s mnoha sedlovými vikýři. Schodiště je železobetonové.  

Projekt rekreačního horského penzionu je z hlediska provozního a architektonického řešen 
přehledně, zapadá do okolní 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. 



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

III.  Vytčení chyb diplomové práce 

1) Výkres základů – doporučuji do výkresů vyznačit trasování rozvodů kanalizace, 
případně vstup dalších sítí do objektu 

2) Výkres základů – vysvětlit nutnost založení celého objektu v nezámrzné hloubce 

3) Výkres 2NP – vysvětlit způsob odvětrání místností bez možnosti přirozeného větrání 

4) Výkres 3NP – chybí výškové okótování zábradlí 

5) Výkres krovu – vysvětlit uložení sloupků pod vrcholovou vaznicí 

6) Výkres krovu – objasnit ukotvení sloupků pod mezilehlými vaznicemi do stropní 
konstrukce 

 

Student zpracoval diplomovou práci s dobrou 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: C/2,0 

 

V Brně dne 28. ledna 2015 ................................................... 
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