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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Novostavba polyfunkčního domu v Brně-Líšni 

Autor práce:  Bc. Lukáš Vejmělek 

Vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 

Popis práce: 

Objekt je navržen jako podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, částečně zapuštěn do přilehlého 

svažitého terénu. Půdorysně má objekt tvar písmene L, tak aby pomyslně kopíroval přilehlou komunikaci a 

odděloval ji tak, od zbytku pozemku, kde bude vytvořen menší park. Druhé a třetí nadzemní podlaží se 

nachází pouze nad delší stranou půdorysného tvaru L a tvoří tak hmotnější kvádr orientovaný směrem na 

jih. Obě střechy jsou řešeny jako ploché vegetační, s extenzivním zazeleněním. Objekt je založen na 

monolitických základových pasech z betonu a monolitických železobetonových patkách. Svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových zdících bloků, v suterénu v kombinaci s železobetonovými 

sloupy. Stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných předepjatých panelů, průvlaky, schodišťová ramena, 

podesty a výtahová šachta jsou monolitické železobetonové. Provětrávaná fasáda bude zateplena 

minerálními deskami a opláštěna cementovláknitými deskami v tmavě šedém odstínu. Soklová část bude 

zateplena pěnovým polystyrenem a omítnuta mozaikovitou omítkou světle šedé barvy. Výplně otvorů 

budou plastové v odstínech šedé barvy, popř. opláštěné hliníkovými profily, taktéž v šedých odstínech. 

V podzemním podlaží je umístěna především hromadná garáž s 24 parkovacími místy pro osobní 

automobily, z tohoto počtu jsou 2 místa určena pro parkování osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Dále se v podzemním podlaží nachází 4 sklepní kóje pro byty umístěné ve třetím nadzemním 

podlaží objektu. Součástí podzemních garáží je také sklad pro údržbu objektu, místnost pro uskladnění 

jízdních kol a kočárků a technická místnost. 

V první nadzemní podlaží, tvořící kratší část budovy půdorysného tvaru L, je umístěno restaurační zařízení 

včetně technického zázemí, zázemí pro personál a terasy. V delší části objektu půdorysného tvaru L, je 

umístěno zdravotnické zařízení, které je tvořeno 6 ordinacemi, čekárnou s hygienickým zařízením pro 

pacienty, zázemím pro lékaře a technickým zázemím.  

Druhé nadzemní podlaží je již pouze nad delší stranou půdorysného tvaru písmene L a jsou zde umístěny 

nebytové prostory tvořené 8 kancelářemi, 2 zasedacími místnostmi, hygienickým a technickým zázemím.  

Ve třetím nadzemní podlaží kopírující druhé podlaží, jsou umístěny 4 byty. Jsou rozmístěny po dvojících, tak 

že v levé části je byt 3+kk a 4+kk, přístupné samostatným schodištěm a výtahem. Obdobně je řešena druhé 

dvojce bytů v prvé části objektu. 

 

 

 



 

 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalář si při zpracování své diplomové práce počínal velmi kladným a svědomitým přístupem a prokázal 

své schopnosti při zpracování PD na úrovni prováděcího projektu. 

Bakalář vhodně a vkusně vyřešil velké množství problémů a v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit 

zpracování velkého množství detailů (9). Detaily jsou velice důkladně provedeny, viz. celkový detail + detail 

jeho kční části, atd. 

Student chodil pravidelně na konzultace a vše svědomitě a řádně prováděl dle plánovaných časových 

termínů. 

Svoji diplomovou práci konzultoval s vedoucím a se specialisty na ústavu PST. 

Diplomová práce je vypracována dle aktuálních norem ČSN a textová část je řešena dle vyhlášky 499/2006 

Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Je však nutné zmínit, že při tak rozsáhlé práci, kterou si student zvolil, si počínal velmi zkušeně a precizně! 

Tuto diplomovou práci bez problémů doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným klasifikačním 

stupněm: 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  19. ledna 2018  Podpis vedoucího práce………………………………… 


