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Student ve své závěrečné práci řeší návrh novostavby Objektu ubytovny pro studenty. 
Novostavba je třípodlažní objekt, samostatně stojící, nepodsklepený. Objekt je 
nepravidelného tvaru, zastřešený členitou valbovou střechou.  

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a 
jako taková je i předmětem oponentního posudku. 

I.  Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Student prokázal při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního 
stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí 
magisterského studia. 

Projekt Ubytovny pro studenty je samostatně stojící třípodlažní nepodsklepená budova. 
Novostavba je nepravidelného tvaru s velmi členitou valbovou střechou.  

Hlavní vstup do objektu se nachází z jihozápadní strany. Zádveří ústí do haly se schodištěm, 
strojovnou výtahu a dvěma ubytovacím jednotkám. Na halu navazují podélné chodby na obě 
strany, které končí vždy dalším pomocným schodištěm. V přízemí se dále nachází jídelna 
s kuchyní, 10 ubytovacích jednotek, klubovna, místnost se saunou, technické místnosti a 
přednáškový sál s vlastním sociálním zázemím.  

Druhé i třetí nadzemní podlaží je obdobné jako první, pouze je zde místo společenských 
prostor umístěná knihovna, počítačová učebna a čítárny, místo jídelny je zde společenská 
místnost a místo zádveří pracovna.  Ve třetím nadzemním podlaží je navíc umístěná posilovna 
a fitness se šatnou a prádelna pro studenty. 

Novostavba má celkem 30 pokojů pro 81 studentů.  

Objekt je založený na základových pasech z prostého betonu doplněných ztraceným 
bedněním. Konstrukční systém objektu je tradiční, zděný. Obvodové zdivo bude vytvořeno 
z keramických tvárnic Porotherm 40 Profi a vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 40 Profi 
a Porotherm 30 Profi. Nenosné příčky jsou navrženy také keramické z tvarovek Porothemr 14 
Profi a 8 Profi. Překlady jsou použity systémové Porotherm. Celý objekt je zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska tloušťky 
200 mm. Krov je navržen tradiční vaznicový s vrcholovými a mezilehlými vaznicemi. Objekt 
je zastřešen členitou valbovou střechou. Schodiště je navrženo jako železobetonové     

Projekt Objektu ubytovny pro studenty je z hlediska provozního a architektonického řešen 
přehledně, zapadá do okolní zástavby a dispozičními potřebami odpovídá danému provozu. 
Konstrukční řešení je jednoduché a srozumitelné. 



II.  Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň grafického 
zpracování 

Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v požadovaném rozsahu zadání projektu diplomové 
práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je dobrá a odpovídá požadavkům 
běžné projekční praxe. 

Drobné nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad, 
že student další praxí tyto nedostatky odstraní. 

III.  Vytčení chyb diplomové práce 

1) Výkres 1NP – řešení čistících zón 

2) Návrh velikosti technických místností 

 

Student zpracoval diplomovou práci pečlivě, s pěknou úpravou a v předepsaném 
rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a 
dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

 

V Brně dne 24. ledna 2017 ................................................... 
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