
 

 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 
 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Sportovní centrum ve Zlíně 

Autor práce:  Bc. Marek Studený 

Vedoucí práce:  Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 

Popis práce:  

Předmětem diplomové práce je výstavba nového Sportovního centra ve Zlíně, které 
bude tvořit budoucí zázemí pro sportovní vyžití a svým konstrukčním a dispozičním řešením 
splňuje požadavky kladené na tyto objekty.  

V rámci semináře student vypracoval architektonickou studii objektu, kde se věnoval 
dispozičnímu řešení tak, aby bylo v souladu s potřebami uživatelů v dané lokalitě. 
Architektonicky stavba působí velmi zdařile a svým rázem je vhodná do oblasti, která je 
význačná tzv. Baťovou architekturou. Konstrukční řešení obvodového pláště je pojato 
moderně pomocí panelů Kingspan, jejíž problematiku si student osvojil v přiložené seminární 
práci.  

Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, zahrnující halu se zázemím pro hráče a 
část určenou jako posilovna a horolezecká stěna též vše se zázemím. Konstrukčně je stavba 
řešena jako montovaný železobetonový skelet s kombinovaným rámovým systémem, 
založený na pilotách s pilotovými hlavicemi s kalichy pro kotvení sloupů.  

Při vypracování projektové dokumentace se diplomant snažil postihnout všechny 
souvislosti jako, např. řešení požární bezpečnosti objektu, orientační výpočet základů a 
ověření navržených konstrukcí z hlediska požadavků stavební fyziky. 

 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Předloženou práci hodnotím jako velmi kvalitní a obsahově překračující rámec zadání. 
Student se seznámil s problematikou návrhu staveb určených ke sportovnímu vyžití. Velmi 
oceňuji použité konstrukční řešení s orientačním posouzením všech jednotlivých částí.  

Student se se vzniklými problémy vyrovnal velmi dobře, prokázal schopnost 
samostatné tvůrčí práce, která je jedním z předpokladů pro jeho dobré umístění ve stavební 
praxi, proto hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm A/1.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  14. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


