
1 (3) 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
 

Student   Bc. Martin Barták        
 
Vedoucí   Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.      
 
 
 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci s názvem BIKEZONE.cz 
Cykloprodejna s bytovými jednotkami.   
Plánovaná stavba cykloprodejny s bytovými jednotkami se nachází na částečně 
oploceném pozemku č.337/4 v k.ú. Hradec Králové - Kukleny, který je v majetku 
investora.  
Bytový dům s cykloprodejnou je navržen s ohledem na územní plán a okolní zástavbu, 
kde kolem převažují tří-čtyřpodlažní objekty pro bydlení s častým využitím přízemních 
pater pro obchod či jiné prostory nabízející služby.  
Bytový dům s cykloprodejnou má půdorysně tvar nepravoúhlého písmene „L“. Objekt 
má plochou střechu s atikou a svody vnitřkem objektu. Nad vstupem do bytového domu 
je úskok pro malé závětří. Bytový dům s cykloprodejnou má maximální rozměry 41,37 
x 19,85 m.  
Nosná část střechy je tvořena ŽB monolitickou deskou na které je skladba střechy s 
tepelnou izolací a hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC které je přitíženo 
vrstvou praného kačírku. Hydroizolační fólie je vytažena až nahoru na atiky.  
Objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený. Do objektu jsou tři vstupy. Jeden hlavní 
do prodejny a druhý ze zadní části do místnosti fungující jako opravna kol. Do bytového 
domu vede jeden vchod z ulice.  
Část objektu tvoří dvoupodlažní cykloprodejna, která má v přízemí situovanou 
prodejnu kol, kancelář a sklad s opravnou kol a z prostoru prodejny kol vede schodiště 
do druhého patra kde je prodej cyklistického oblečení a ochranných pomůcek. Dále je 
ve druhém podlaží zasedací místnost a sociální zařízení s kuchyňkou pro 
zaměstnance.  
Zbylá část objektu je tvořena 17 bytovými jednotkami velikostí 2+kk a 3+kk, sklepními 
kójemi, kočárkárnou a komunikačními prostory.  
Základní nosný systém objektu je navržen v kombinaci sloupů a nosného zdiva. Sloupy 
tvoří nosnou část v místech prodejny až po úroveň střechy a doplnňuje jej nosné zdivo, 
které je po celém objektu tvořeno ze sendvičového zdiva SENDWIX 5DF-LP tl.290mm 
a tepelné izolace z fasádního polystyrenu ISOVER GreyWall Plus tl.160mm. Od 
soklové části níže je místo fasádního polystyrenu použito extrudovaného 
nenasákavého polystyrenu Styrodur 3035CS. Vnitřní nosné zdivo bude tvořeno 
SENDWIX 5DF-LP tl.290mm. Nosnou část stropů tvoří železobetonová deska 
tl.200mm vetknutá do zdiva.  
 
 

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 
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požadavky stavebního úřadu, ale také zvýšené požadavky orgánů životního prostředí. 
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. 
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NÁVRH NA UDĚLENÍ AKADEMICKÉ POCHVALY  

Diplomant _____________ Bc. Martin Barták ___________________ 

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 
 
 


