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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Polyfunkční dům Brno - Holásky 

Autor práce:  Bc. Petr Vondráček 

Vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu na jihovýchodním okraji 
Brna v městské čtvrti Holásky. Třípodlažní stavba kombinuje svojí funkcí účely bydlení, 
stomatologického centra a lékárny. Provozovny a prostory zázemí budovy jsou umístěny v přízemí. 
Celkem dvanáct bytových jednotek se nachází v nadzemních podlažích a jsou dispozičně 
koncipovány jako 2+kk a 3+kk. Navržený dům se dá geometricky definovat jako pravoúhlý 
lichoběžník a svým tvarem kopíruje trojúhelníkový tvar rovinaté stavební parcely. Parkování je 
řešeno kolmým stáním podél přilehlé komunikace. Obvodové stěny všech podlaží jsou z cihelných 
tvárnic Porotherm v tloušťce 500 mm s integrovanou minerální izolací. Stropní konstrukce je 
řešena jako železobetonová deska, která je rozdělena do souboru menších křížem vyztužených 
desek. Objekt je zastřešen plochou střechou, na které jsou umístěny solární panely sloužící pro 
ohřev vody a snižující provozní náklady budovy. Snížení vlivu objektu na životní prostředí přispívá 
efektivní zacházení s dešťovou vodou, která je shromažďována a zpětně využívána. 
Architektonicky objekt působí kompaktně a tím redukuje celkovou energetickou náročnost. Práce 
obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalář si při zpracování své diplomové práce počínal velmi kladným a svědomitým přístupem a 

prokázal své schopnosti při zpracování PD na úrovni prováděcího projektu. 

Bakalář vhodně a vkusně vyřešil velké množství problémů a v neposlední řadě bych chtěl 

zdůraznit zpracování velkého množství detailů (7). Detaily jsou velice důkladně provedeny, viz. 

celkové detaily + detail jeho kční části, atd.. 
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Student chodil pravidelně na konzultace a vše svědomitě a řádně prováděl dle plánovaných 

časových termínů. 

Svoji diplomovou práci konzultoval s vedoucím a se specialisty na ústavu PST. 

Diplomová práce je vypracována dle aktuálních norem ČSN a textová část je řešena dle vyhlášky 

499/2006 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Je však nutné zmínit, že při tak rozsáhlé práci, kterou si student zvolil, si počínal velmi zkušeně a 

precizně! 

Tuto diplomovou práci bez problémů doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným 

klasifikačním stupněm: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1,0 

Datum:  18. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


