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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Polyfunkční dům „Na Skřivánku“ v Chotěboři 

Autor práce:  Bc. Jiří Janáček 

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

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektu pro provádění stavby polyfunkčního 
domu Na Skřivánku v Chotěboři. Polyfunkční dům má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. Při 
návrhu byl respektován požadavek na navržení prostor pro poskytování zdravotní péče – 
budou zřízeny 2 zdravotnické ordinace – praktický lékař a pediatr. Dále je v přízemí 
vytvořen podnikatelský prostor, 
jehož využití může být libovolné – je uvažováno s jeho pronajímáním (v projektu je 
uvažován provoz cestovní kanceláře). Součástí objektu je 1 bezbariérový byt s dispozicí 
1+kk s možností užívání osobou s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Centrální část objektu je podsklepená a slouží jako technické a skladovací zázemí domu. 
Ve vyšších 
podlažích jsou navrženy samostatné bytové jednotky, celkem 8 bytových jednotek s dispozicí 
od 2+kk až po 2 atypické mezonetové byty ve 3.-4.NP. Každá bytová jednotka, kromě bezbariérové, je 
vybavena balkónem nebo terasou situovanou na jižní stranu. 
Objekt je osazen do mírně svažitého terénu. 
Podsklepená část objektu je vystavěna z betonových prolévaných tvárnic ztraceného bednění, 
nadzemní stěnová část pak z cihelného systému Porotherm tepelně izolovaná kontaktním zateplovacím 
systémem. 
Stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů Spiroll a filigránových desek s nadbetonávkou. 
Zastřešení objektu je řešeno kombinací ploché střechy s vegetačním souvrstvím s extenzivní zelení a 
sedlové střechy s průběžným pultovým vikýřem, jejíž nosnou funkci zabezpečuje dřevěný vaznicový 
krov. 

Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci na úrovni pro 
provádění stavby. V rámci dokumentace je provedeno osazení objektu na stavebním 
pozemku, posouzení s ohledem na požární odolnost, akustiku, tepelnou techniku 
a denní osvětlení. 
Výsledný projekt obsahuje hlavní textovou část, jejíž součástí jsou A průvodní, 
B souhrnná technická a D technická zpráva, a část přílohovou. V přílohové části jsou 
obsaženy studijní a přípravné práce, jednotlivé situační výkresy, část architektonicko-
stavebního řešení, dále část stavebně-konstrukčního řešení, požárně bezpečnostní 
řešení a posouzení objektu s ohledem na stavební fyziku. Součástí přílohové části jsou 
rovněž další doplňující posudky, výpisy a výpočty. 
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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.  

Celkový počet zpracovaných detailů je pouze 6. 

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:  16. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 
 

  


