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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Administrativní budova JMC Brno 

Autor práce: Bc. Jakub Honzl 

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

Popis práce: 

Student zpracoval dokumentaci pro stavební povolení objektu administrativní budovy 

s kompletním zázemím a s klasifikací budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Hlavním cílem 

diplomové práce byl nejen návrh dispozice a stavebního řešení objektu, ale také návrh TZB zařízení 

nutných pro provoz objektu. V poslední části práce student posoudil životní cyklus tří variant skladeb 

podlah (s různými nášlapnými vrstvami) stropu nad prvním nadzemním podlaží s následným užitím 

nejlépe hodnocené skladby v objektu.  

Dispozičně je objekt rozdělen na dvě části vzájemně propojené. První část zahrnuje 

administrativu s kavárnou a zázemím, která je doplněna dvoupodlažními garážemi se zřetelnými 

příjezdovými komunikacemi. V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna přístupná veřejnosti 

z hlavní haly s recepcí a vstupem do garáží. Celé druhé podlaží je řešeno jako open-space se 

zázemím. Dispozičně je stavba poplatná svému provozu, jedná se o dvoupodlažní objekt, 

polozapuštěný do přilehlého terénu. Administrativní budova se nachází v Brně v těsné blízkosti 

frekventované komunikace.  

Konstrukčně je objekt řešený jako monolitický ŽB deskový skelet založený na základovém 

roštu. Výplňové zdivo je realizováno z pórobetonových tvárnic a je zatepleno kontaktním systémem 

ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty. Objekt je zastřešen plochými střechami v různých 

kombinacích skladeb. Nad administrativní částí je střecha s klasickým pořadím vrstev a nad částí 

garáží se nachází vegetační souvrství. V objektu jsou navrženy TZB systémy, např. nucené větrání, 

chlazení, fotovoltaika. Návrh stavebního řešení a TZB je ověřen v PENB.  

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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Komentář k bodům 1. až 5.: 

1, 2, 3, 5) bez komentáře; 

4) V práci se nacházejí ve velmi malé míře nepřesnosti v zakreslování.  

 Celkové hodnocení a závěr: 

Student přistupoval ke zpracování práce zodpovědně a systematicky, snažil se navrhnout 

komplexní řešení celého objektu ze všech důležitých hledisek a požadavků. V předložené práci 

skloubil všechny tři požadované části v jeden celek, takže objekt navrhl nejen dispozičně a 

konstrukčně, ale také zapracoval výsledky hodnocení LCA a návrh TZB systémů.  

Předložená práce je zpracována velmi svědomitě a splňuje požadavky zadání. Kladně 

hodnotím Tepelně technické posouzení objektu, kde student řešil návaznosti konstrukcí tak, aby byly 

eliminovány tepelné mosty, které se zde vzhledem k tvaru v objektu nacházely.   

 

Diplomová práce byla prověřena podle Směrnice č. 17/2017 Úprava, odevzdání a 

zveřejňování závěrečných prací pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému a 

vykazuje podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument průvodní a souhrnné technické zprávy 

musí však být vytvořen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v 

platném a účinném znění, kterou se provádí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu z hlediska obsahu, rozsahu a jednotlivých úrovní dokumentace staveb. Z výše 

uvedeného vyplývá, že část dokumentace staveb: průvodní a souhrnná technická zpráva musí při 

použití technického popisu řešené konstrukce z tohoto důvodu vykazovat velkou podobnost. 

 

Předložená práce vykazuje menší nedostatky především v zakreslování, které ale nejsou 

zásadního charakteru a jedná se spíše o opomenutí ze strany studenta. Práce je komplexní a po 

stránce odborné a grafické na velmi dobré úrovni, proto hodnotím tuto práci klasifikačním 

stupněm A/1,0. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24. ledna 2022 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


