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Diplomantka zpracovala v rámci své diplomové práce Jezdecký areál ve Žďáře nad Sázavou. 

Veškeré podklady si studentka zajišťovala sama. Dispozici celého areálu navrhovala 

samostatně a řešila zadanou problematiku velmi detailně. Podrobně se zabývala užíváním 

jednotlivých objektů i přilehlých ploch.  

 

Komplex se skládá ze dvou jezdeckých hal, bytu správce, stáje se zázemím pro jezdce a 

venkovních boxů pro koně. Budovy jsou umístěny tak, aby vytvářely uzavřený dvůr. Ve větší 

hale je umístěna vestavba s restaurací a s výhledem do haly s ubytováním. 

 

Studentka v rámci své práce zpracovala také dvě specializace – návrh vytápění vestavby a 

bytu správce a návrh zastřešení jezdecké haly pomocí vazníků z lepeného lamelového dřeva. 

Dovolila bych si vyzvednout také seminární práci studentky, která je zaměřena na velmi 

zdařilé ručně zpracované skici jezdeckého areálu. 

 

Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na výborné 

úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování. 

Diplomovou práci slečna Bc. Vendula Jaitnerová zpracovala samostatně, systematicky a 

velmi zodpovědně.  

 

Zpracování diplomové práce je nadstandardní, převážně pak s ohledem na její rozsah a 

celkovou kompaktnost řešení. Komisi bych si dovolila upozornit, že studentka v rámci 

přípravných a studijních prací navrhoval celý komplex jezdeckého areálu a až posléze se 

zaměřila na vybranou část, která však stejně byla velmi rozsáhlá. I přes výše zmiňované, 

studentka dokázala všechny části zpracovávat velmi pečlivě, zodpovědně a komplexně. 

Dále bych si komisi dovolila upozornit, že studentka má hluboké znalosti o problematice 

spojené s koňmi, ať již z pohledu jezdců, tak samotných zvířat. 

 

 

 

 



Doporučuji SZZ komisi navrhnout studentku a její práci na ocenění: 
 

• Cena děkana za diplomovou práci. 
 

Doporučuji komisi zvážit navržení studentky a její práce: 
 

• Do některé ze soutěží – například ČKAIT, kde by naši univerzitu, dle 
mého názoru, studentka výborně representovala. 

 
 

Vzhledem k celkové úrovni, rozsahu závěrečné práce a také celkovému velmi zodpovědnému 

přístupu studentky hodnotím diplomovou práci klasifikačním stupněm A/1. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

 

 

V Brně dne 25.1.2016 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


