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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Dřevostavba polyfunkčního objektu v Brně 

Autor práce:  Bc. Miriama Kotianová 
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

Popis práce: 

V diplomové práci je řešen objekt polyfunkčního domu v Brně. Je navržený jako samostatně stojící, 
jednoduchého tvaru kvádru, o třech nadzemních podlažích s podsklepením. Konstrukční systém je řešen jako 
panelová dřevostavba z panelu typu CLT v 1.NP až 3.NP, doplněná monolitickými konstrukcemi ze 
železobetonu (chráněná úniková cesta). Obvodové stěny suterénu jsou navrženy taktéž jako monolitické 
železobetonové a kombinované se zděnými keramickými nosnými stěnami.  

Stavba se nachází na rovinatém pozemku, bez dosavadní zástavby, v městské části Brno – Bohunice. 
V řešeném území je veškerá občanská vybavenost – nákupní centrum, sportovní hala, nemocnice a vzdělávací 
instituce. 

Objekt, včetně příslušenství (parkovací plochy, zahrada, příjezdová komunikace…), je situován na 
pozemcích s p.č. 1334/5 a 1334/7 o celkové rozloze 14 084 m². Celková zastavěná plocha polyfunkčního 
objektu činí 818,22 m². Půdorysné rozměry objektu jsou 20,500 x 39,250 m. Výška budovy po atiky činí 11,700 
m. 

Hlavní funkce polyfunkčního domu je ubytovací – poskytuje dočasné ubytováni pro doktorandy vysoké 
školy. Táto ubytovací část je lokalizovaná ve 2. - 3. NP a její maximální ubytovací kapacita počítá s 59 
ubytovanýma. V přízemí objektu se nachází služby určené i pro veřejnost: kavárna s možností snídaní o 
celkové kapacitě 54 míst, kopy centrum a beauty centrum – manikúra, kadeřnictví, kosmetika. Tyhle funkce 
jsou doplněny o administrativně provozní část a správu objektu, která zasahuje až do 1.S.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech. Po grafické stránce je práce 
zpracována velmi podrobně, jsou zde zachyceny zásadní problémy, které byly vhodně vyřešeny. Studentka 
při konzultacích a samostatném vypracovávání své práce prokázala dobrou orientaci v dané problematice.  

Přestože se studentka při zpracování zadaného úkolu nevyvarovala některých drobných nepřesností, 
jednoznačně prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracovala s přehledem. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2018  Podpis vedoucího práce………………………………… 


