
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Klára Schwarzová  

Oponent diplomové práce: Ing. Jindřich Sobotka  

 

Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci 
novostavby s názvem „Horský penzion s restaurací“. 

Jedná se horský penzion s restaurací a objekt je situován v obci Pstruží. 

Objekt má půdorys tvaru „L“. Stavba je částečně podsklepená s dvěma nadzemními 
podlažími. 

Objekt je rozdělen na část pro veřejnost (penzion) a na část provozní (restaurace). 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vikýři. Sklon střešní roviny je 35 °. 

V suterénu se nachází technické zázemí, v prvním nadzemním podlaží se nachází prostory 
s restaurací se zázemím. Také se v prvním nadzemním podlaží nachází pokoje pro osoby 
s omezenou schopností orientace a pohybu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 
kanceláře penzionu a pokoje pro hosty. 

Diplomová práce obsahuje také seminární práci a dvě specializace (TZB a betonové 
konstrukce), požární zprávu a výpočty stavební fyziky. 

 

Funkční využití novostavby objektu je následující: celoroční ubytování s restaurací pro hosty. 

Připomínky a dotazy ke koncepčnímu a dispozičnímu řešení: 

1. Uveďte důvod a situování takového objektu do krajiny a bude objekt dostatečně 
využíván? 

2. Ve výkrese „celkový situační výkres-C.2“ vysvětlete „lapák tuků“ a jeho vedení do 
dešťové kanalizace. Je to nepřípustné a orgán hygienická stanice Vám to nepovolí! 

3. Chybí značení veřejného osvětlení (přístup do objektu, parkoviště). 

4. Jak je řešena příjezdová cesta na parkoviště? 

5. Vysvětlete výškové osazení objektu vzhledem k přístupové cestě z důvodu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Výškový rozdíl máte 150 mm, je to 
vyhovující? 

 

Připomínky a dotazy k technickému řešení: 

1. Vysvětlete důvod přizdívky a ochrany svislé hydroizolace pouze u dvou obvodových 
stěn v půdorys 1.S? 

2. Je dostatečná hloubka základu u žb schodiště pod nástupním ramenem ve výkresu řezu 
v základech, či v řezu A-Á? 



3. Vysvětlete řešení místa s ozn. „B“ ve výkresu a sklopeném řezu základů, 

4. Vysvětlete návrh místa u stropní konstrukce a nástupního ramene do dalšího podlaží 
v řezu A-Á? 

5. Ve výkrese krovu nejsou naznačeny nosné sloupky vikýře, proč? 

6. Ve výkrese krovu v řezech „B-B´ a E-E´ “ staticky nevhodné ukončení vnitřních 
nosných stěn! 

7. Z jakého důvodu rýsujete a kreslíte kontaktní zateplení ve výkrese krovu? 

8. Příliš staticky předimenzované prvky krovu! 

9. Vysvětlete technologický postup a montáž krovové konstrukce. 

10. Jak provedete napojení vodorovné a svislé hydroizolace? 

11. Jaká je min. světlá výška v podlaží suterénu? 

12. Vysvětlete provedení hydroizolace  ve výkrese výkresu řezu B-B´ v místě 1.S a 1.NP 

13. Vysvětlete důvod návrhu detailu ve výkrese „ukončení terasy 1,2“ v místě zábradlí a 
nášlapné dlažby? 

14. Nevhodné vyřešení zábradlí pod okapem ve výkrese „ukončení terasy 1,2“, proč? 

15. V detailu „osazení okenního profilu“ nevhodné řešení omítky u nadpraží otvoru, 
důvod? 

16. Ve výkrese skladby „střechy S3“ nevhodně označená krytina, či tloušťka krytiny? 

17. Pokud bude finální krytina plechová, jaká vrstva by pod ní měla být, vysvětlete skladbu 
střešního pláště. 

18.  Jakým způsobem by se měla ve skladbě „S3“ uložit vodotěsná podstřešní fólie a proč? 

19.  Jakým způsobem budete mít zajištěné větraní a cirkulaci vzduchu v prostorách 
kuchyně restaurace? 

20.  Jakým způsobem bude objekt vytápěn? 

 

V této diplomové práci musím vytnout velký počet chyb, kterých se studentka zhostila ve 
velké míře. Výkresy obsahují značné množství chyb, chyb v zakreslování a nedodržení 
zakreslování norem např. dle ČSN 01 3420 – výkresy pozemních staveb, ČSN 73 4301 – 
obytné budovy, ČSN 73 4130 – schodiště a šikmé rampy. 

Výkresová dokumentace by měla odpovídat prováděcí dokumentaci a ne „výkresům pro 
stavební povolení“. Výkresy jsou dosti nečitelné, nepřehledné a zmatečné, hlavně v tl. čar. 

Výkresy detailů se zdají být ve skutečnosti těžce proveditelné. 

 



Závěrem shledávám práci jako vypracovanou, se snahou řešit typické prvky. Studentka se 
snažila řešit i detaily. Po doladění dispozice a doprojektováním trendových záležitostí, které 
přispívají k menší nákladovosti a pohodlnějšímu provozu a chodu stavby, bych projekt 
klasifikoval jako zdařilý. 

Je vidět, že studentka své práci věnovala dostatek času, na vhodné a odborné řešení celého 
projektu. I když celý projekt obsahuje značné množství chyb, ať už rýsovací, či technické 
způsobené časovým „presem“ pro studentku, které jsou způsobeny pravděpodobně menší 
zkušeností v projektování, tak přesto doporučuji práci k obhajobě SZZ 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 26.1.2015 

 

    

  .................................................. 
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