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Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci s názvem Multifunkční objekt Mikulov. 
Stavba je navržena jako multifunkční objekt, určená jako pracoviště s přechodným 
pobytem zhruba 60 osob. Stavba je třípodlažní s jedním podzemním podlažím, tvořena 
kancelářskými prostory, laboratořemi, konferenčními místnostmi a příslušenstvím.  
Řešený objekt se nachází v katastrálním území Mikulov na Moravě (okres Břeclav) 
694193. Jedná se o novostavbu multifunkčního objektu s kancelářskými prostory, 
laboratořemi, konferenčními místnostmi a příslušenstvím. Návrh respektuje platný 
územní plán města Mikulov na Moravě. Je dodržena vzdálenost stavby od uliční čáry. 
Důraz byl kladen na nenásilné začlenění objektu do stávající zástavby.  
Multifunkční objekt třípodlažní s jedním podzemním podlažím, pultovou střechou o 
sklonu 10°. Objekt je navržen jako výzkumné pracoviště s podpůrnými provozy bez 
garážového stání. Výška nejvyšší atiky střechy je +14,030 m. V rámci novostavby v 
1.NP se ve vstupní hale nachází recepce se stálou obsluhou, vlevo od vstupní haly 
jsou místnosti pro občerstvení – snack s automatovým prodejem. V objektu nebude 
prováděn prodej ani příprava jídla.  
Vpravo je navržen výtah, vstup na schodiště a chodba vedoucí ke kancelářím SV 
ramena. Okolo výtahu jsou umístěny hygienické místnosti, vč. úklidové komory a 
kuchyňky pro zaměstnance.�Dále navazují kanceláře velikostí dle požadavku 
stavebníka. Součástí 1.NP je i sklad a místnost na odpadky přístupná z venku.  
Tubus v 1.NP v severní části je přístupný z venku, jsou zde umístěny technické 
místnosti a kancelář a šatna údržby.  Do 2.NP je přístup dvěma schodišti a výtahem v 
SV rameni. V podlaží je požárním uzávěrem oddělen prostor přednáškového sálu vč. 
přiléhajícího respiria. V respiriu je schodiště vedoucí na chodbu horního podlaží. Vstup 
do přednáškového sálu je ve 2.NP. Za přednáškovým sálem se nachází v 2.NP sklad, 
ve 3.NP místnost pro tlumočení a projekční techniku.  
V e 2.NP v SV rameni se nachází zasedací místnosti, kanceláře a laboratoře s čistým 
provozem, hygienické zázemí kancelář IT, serverovna, sklad a archiv. Ve 3.NP jsou 
opět navrženy kanceláře a laboratoře s čistým provozem a hygienické zázemí.�Areál 
je navrhován pro cca 60 osob, vč. technicko-hospodářských pracovníků, sekretariátu, 
apod. Trvalé pracovní místa jsou navržena v kancelářích, laboratoře budou bez 
trvalých pracovních míst.  
 
 

Hodnocení z hlediska schopnosti zajištění podkladů a orientace v nich 
Při vypracovávání projektové dokumentace diplomant vycházel z architektonických 
studií, které sám vypracoval v rámci specializovaného projektu v V. ročníku. Diplomant 
vyřešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných 
skutečností. Jedná se o poměrně rozsáhlý objekt s požadavkem minimalizovat při 
návrhu zásahy do stávajícího rázu okolní zástavby. Bylo nezbytné respektovat 
požadavky stavebního úřadu, ale také zvýšené požadavky orgánů životního prostředí. 
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Byl kladen důraz také na vnější architektonicko-estetické a provozní řešení objektu. 
Při zpracování DP prokázal výbornou orientaci v řešené problematice.  
 

 
Hodnocení z hlediska přístupu ke stavebně technickému řešení, 
doplňkových řešení z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního 
osvětlení a oslunění 

V diplomové práci je vyřešeno poměrně podrobně také tepelně technické posouzení, 
byla zde řešena také akustická studie, studie osvětlení a daný objekt byl navržen 
s ohledem na jeho oslunění. V neposlední řadě je vyřešeno také požárně bezpečnostní 
řešení, jež tvoří rovněž samostatnou přílohu této práce. Při řešení těchto problémů, 
které jsou dokladovány jednotlivými přílohami, diplomant rovněž prokázal své výborné 
odborné znalosti v jednotlivých výše specifikovaných stavebních disciplínách. 
 

 
 
Hodnocení grafické a jazykové úrovně zpracování, jednoznačnosti v 
zakreslování a popisu, přehlednosti uspořádání a možnosti orientace v 
projektu 

Práce byla řešena samostatně a pečlivě konzultována v dohodnutých termínech. Bylo 
nezbytné respektovat zejména podmínky zastavění území dané Územním plánem. Po 
grafické stránce je práce zpracována velmi podrobně, jsou zde zachyceny zásadní 
problémy, které byly velmi dobře vyřešeny. Diplomant při konzultacích a samostatném 
vypracovávání své práce prokázal výbornou až nadprůměrnou orientaci v dané 
problematice. 
Přestože se diplomant při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných 
nepřesností, jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval s velkým přehledem. 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  A/1    
 
 
 
 
 

V Brně dne   21.1.2016         
               Podpis 
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Diplomant _____________ Bc. Miloslav Novotný _____________________ 

Vedoucí _____________Ing. Karel Šuhajda, Ph.D._____________ 

 
 
Student prokázal při řešení své diplomové práce vysokou úroveň znalostí v poměrně 
širokém spektru stavebních prací a činností. Musel řešit mnoho složitých úkolů, jež 
souvisely zejména s lokalizací objektu. Další specifika byla tvořena umístěním objektu, 
kde bylo nezbytné respektovat jednak okolní zástavbu, ale také zejména požadavky a 
regulativy zástavby stanovené Územním plánem. Vzhledem ke složitosti řešení 
několika problémů, student prokázal své výborné komunikační schopnosti a odborné 
znalosti při jejich řešení. Další specifika byla stanovena zadáním, tedy požadavky na 
řešení prodejních prostor. 
Vlastní práce byla vypracovávána velmi svědomitě a poctivě, byly řešeny jednotlivé 
detaily a dílčí části projektu. Součástí diplomové práce je také textová a teoretická část, 
která byla rovněž vypracována na velmi vysoké úrovni. 
 
Zejména vzhledem k preciznosti řešení projektu, vzhledem k poctivému a 
svědomitému přístupu studenta si doluji doporučit, aby tento student byl oceněn 
Akademickou pochvalou děkana Fakulty stavební VUT v Brně. 
 
 
 
 
 
V Brně dne   21.1.2016         
               Podpis 
 
 


