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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Modernizace zemědělského objektu 

Autor práce:  Bc. Jan Seifert 

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

Popis práce: 

Diplomová práce se týká modernizace zemědělského objektu vedoucí ke změně účelu užívání 

areálu. Zemědělský areál se nachází na severním okraji obce Opatovice I. na parcele p. č. 212. 

Nachází se zde budova bývalého kravína a silážní žlab. Dle diplomové práce dojde k odstranění 

bočních částí, skladů, hlavního objektu, kravína. Dále k odstranění veškerého vnitřního zařízení, 

výplní otvorů, vybourání nových otvorů, odstranění horní části podlahy v 1.NP, částečné odstranění 

krovu a odstranění stávající krytiny, včetně laťování.  

Realizací přístavby administrativní části dojde vybudování technické místnosti v 1S.01, kde bude 

umístěn kotel na pelety, zásobník pelet a veškeré potřebné vybavení technické místnosti. Suterén 

přístavby je navržen ze ztraceného bednění tl.300mm+150mm TI XPS. 1. a 2.NP je vyzděno z 

keramických cihel tl.300mm na maltu pro tenké spáry a zatepleno KZS tl.180mm. Nové stropní 

konstrukce jsou tvořeny křížem vyztuženými železobetonovými deskami tl.150mm. Schodiště z 

1S.01 do 1.NP je železobetonové, točité, tvaru U. Schodiště z 1.NP do 2.NP je železobetonové, 

dvouramenné s mezi podestou, tvaru U. Nad novou administrativní částí je navržena sedlová 

střecha napojená na stávající střechu hlavního objektu. Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov, 

stojatá stolice u stávající části a dřevěný krov s vrcholovou vaznicí podepřenou dřevěnými sloupky.  

Ve výrobní části dojde k vybourání otvorů pro vjezdová vrata, nová okna a snížení parapetů 

stávajících oken. Ve 2.NP nad výrobní částí dojde k vybourání otvorů pro výplně otvorů, ke kterým 

bude přístup z nového venkovního schodiště. Dále dojde k realizaci nové vrchní části podlahy v 

1.NP, včetně hydroizolační vrstvy. Stejně tomu je i v administrativní části, pouze s odlišnou 

skladbou podlahy.  

V celém objektu budou osazeny nová hliníková okna, dveře a sekční vjezdová vrata. Kolem celého 

objektu bude realizována drenáž a odvedení dešťové vody od objektu do vsakovacích nádrží.  

V severozápadní části bude postaven sklad na dřevěné polotovary. Nosná část je tvořena částečně 

zdmi ze ztraceného bednění doplněnými o dřevěné sloupky. Konstrukce sedlové střechy je tvořena 

dřevěným příhradovým vazníkem. Celý areál bude vyasfaltován, dojde k realizaci vnitřního 

parkoviště pro zaměstnance a vnějšího pro klienty. Nové oplocení objektu a terénní úpravy povedou 

k estetickému zlepšení celého areálu a vsakování dešťové vody. 
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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 si vedl samostatně a to velmi dobře. 

Jelikož bakalář z počátku nechodil na konzultace moc pravidelně, nebylo tudíž možné detailně práci 

kontrolovat. Vystavoval se a provedl drobné chyby v DP. Je však nutné zmínit, že chyby jsou téměř v každé 

práci a tudíž dané chyby nemají velký vliv na kvalitu práce. Konstrukčně je objekt navrhnut vhodně. 

Práci však prováděl dle plánovaných časových termínů a SAMOSTATNĚ.  

Bakalář práci provedl v příslušném časovém termínu, s kombinací konzultacemi se specialisty a se svým 

vedoucím. 

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 zdůraznit, z hlediska dispozičního a provozního byl student omezen z hlediska nějakých 

větších zásahů.  

I po konzultacích jsou detaily provedeny dobře a s celkovým počtem 11 detailů. 

Je však nutné zmínit, že diplomová práce je zvolena v rozsáhlém kontextu (stávající stavba je daná polohou 

a typologií, účelem a tudíž nebylo možné se více rozšiřovat).  

V komplexu jako celistvosti DP, je tato práce hodnocena jako přípustná. Student se i tak dopustil některých 

chyb, které však nemají statický, či konstrukční podtext. 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným klasifikačním stupněm.   

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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

  


