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Předmětem diplomové práce bylo vypracovat dokumentaci pro stavební provádění 
rozsáhlých stavebních úprav sportovního areálu s výstavbou bytových jednotek 
nedaleko Třebíče v malé obci Třebenice na Moravě. Bylo nutné spolupracovat s danou 
obcí a respektovat tak její požadavky pro obnovení funkčnosti a zachování jednotlivých 
provozů, pro které byla budova určena a obec je považovala za nezbytné i v budoucím 
chodu budovy. Součástí projektu bylo také vyprojektování zpevněných ploch a oplocení 
hřiště.  
 
Hlavním požadavkem obce bylo vytvoření tribuny v rámci již zastavěné plochy budovy, a 
proto dochází k ubourání části budovy. Dojde tak ke změně dispozičního uspořádání 
suterénu a přesunutí provozu restaurace do 1.NP ze suterénu, kde se spojí její provoz 
s výhledem na hřiště. V 1.PP se zachová provoz šaten fotbalistů a přibyde kotelna s VZT, 
zázemí pro rozhodčí a klubovna s hygienickým zázemím. V prvním nadzemním podlaží 
se zachová částečně provoz kanceláří, který teď bude fungovat odděleně a dále přibyde 
prostor pro kadeřnictví a restauraci. Poslední patro bude kompletně odstraněno a 
znovu vystavěno s plochou střechou a bude disponovat pouze poloviční plochou oproti 
stávajícímu stavu. Stejně tak, jak tomu je ve stávajícím stavu, bude 2.NP sloužit pro 
bydlení nyní však jako startovací byty pro mladé rodiny. 
 
Dozdívky jsou provedeny z autoklávovaného betonu a nové zdivo z cihelných tvárnic pro 
přesné zdění. Střecha nad restaurací je zelená extenzivní a střecha nad byty je 
s klasickým pořadím vrstev se stabilizační vrstvou z kačírku. 
Budova je kontaktně zateplena systémem ETICS pomocí minerální vaty a finální vrstva je 
z bílé venkovní omítky. Sokl je obložen betonovým obkladem. Část restaurace je 
obložena dřevěným obkladem z jižní a západní strany. Nově se bude dešťová voda 
využívat pro závlahu hřiště přímo z retenční nádrže. 
V rámci dokumentace byl proveden pasport objektu, prozkoumání některých konstrukcí 
a vyhotovení tak stavebně technického průzkumu budovy. 
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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: 

Bakalářka Jitka Ladomirjáková si při zpracování této diplomové práce počínala velmi kvalitním, 

svědomitým a precizním přístupem. Jednoznačně tak prokázala schopnosti při zpracování této 

DP včetně problematiky, která ve většině případů se vyskytne u reálných objektů. Studentka 

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

zpracování velkého množství kvalitně zpracovaných detailů (14) včetně 3D pohledů. Tím 

jednoduše a snadněji lze pochopit problematiku pro konstrukční montáž v praxi, která při 

modernizaci a výstavbě objektu reálně nastane. Objekt „modernizace sportovního areálu 

s výstavbou bytových jednotek“ je vyřešen velmi elegantním a estetickým způsobem s velkým 

počtem moderních konstrukcí. Jelikož se jedná o REÁLNÝ OBJEKT, při zpracování DP bylo 

nutné nejprve objekt tzv. pasportizovat (zaměřit), poté vytvořit studie pro danou modernizaci, 

dále pak vytvořit nemalé množství výkresů stávajícího a nového stavu. 

 

Studentka pravidelně chodila i v době distanční formy výuky na konzultace a vše svědomitě a 

řádně prováděla dle plánovaných časových termínů. 

Většinu práce provedla v dostatečném časovém předstihu, s kombinací konzultacemi se 

specialisty a se svým vedoucím. Dále se podílela i na „statických výpočtech“ některých 

stávajících a nových konstrukcí, které se u objektu vyskytují. 

Tím eliminovala chyby ve funkčnosti modernizace reálného objektu, který „sportovní 

areál“ skutečně je! 

Svoji diplomovou práci konzultovala i 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 studentka zvolila (Modernizace 

sportovního areálu s výstavbou bytových jednotek), si počínala velmi zkušeně a precizně a 

bylo radost s ní spolupracovat! 

Tuto DIPLOMOVOU práci bez problémů doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným 

klasifikačním stupněm. 
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DÁLE BYCH TUTO DIPLOMOVOU PRÁCI CHTĚL NAVRHNOUT „NA POCHVALU 

DĚKANA“, ZA KVALITNĚ ZPRACOVANOU DIPLOMOVOU PRÁCI! 
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