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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Budova občanské vybavenosti 

Autor práce: Bc. Alexandr Baroň 
Vedoucí práce: Ing. Petra Berková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Bc. Alexandr Baroň měl za úkol zpracovat energeticky úsporný hotel s restaurací v Brně na rohu 
ulic Pekařská a Anenská.  Objekt kopíruje hranici pozemku a vzhledem ke svažitosti terénu a lokalitě objektu 
bylo výhodné použít podsklepenou část objektu pro hromadné garáže. Nosná část objektu je tvořena ze 
železobetonového monolitu, jehož obvodová konstrukce je doplněna o zděné tvárnice typu THERM. Střecha 
je plochá, zelená s úpravou pro umístění solárních panelů, jejichž návrh je součástí technického řešení. Hotel 
je řešen myšlenkou „inteligentních budov“ což znamená, že veškeré technické zázemí je ovládáno mimo jiné 
i hlavním počítačem uvnitř objektu za dosažení minimální spotřeby energií, maximálního komfortu a bezpečí. 
Součástí práce je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. 
Specializace je zaměřena na prostorovou akustiku konferenční místnosti a celkovému zhodnocení 
neprůzvučností stavebních konstrukcí. 

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: 

Při zpracování diplomové práce postupoval diplomant samostatně, zodpovědně a systematicky. Prokázal, že 
se dovede orientovat v nových legislativních požadavcích, v odborné literatuře, nových stavebních 
materiálech i v technologii provádění prací. Projekt je doplněn potřebnými výpočty a posudky.  

Nedostatky a opomenutí v projektu nejsou závažného charakteru a jsou způsobeny především následkem 
malé časové rezervy při dokončování projektu a malé praxe v oboru. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a 
s přihlédnutím k aktivnímu přístupu studenta k práci lze předpokládat, že v praxi bude schopný řešit projekční 
úkoly samostatně a na dobré odborné úrovni. 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím klasifikačním stupněm B/1,5. 
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Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5 

Datum:  Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


