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Student zpracoval diplomovou práci na téma „Zemědělská stavba“. Práce obsahuje prvotní 
studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh. Dále požárně bezpečnostní 
řešení, tepelnou techniku a specializace. 

1) Výkres základů – doporučuji tloušťku podkladní betonové mazaniny 150 mm 
(jedná se o doporučení, 100 mm je dostačující). Doporučuji změnu úrovně 
základové spáry odsadit 500 mm od vnitřní základové spáry obvodového 
základového pasu. Kvituji technicky správné řešení prostupů základovým pasem. 

2) Půdorys 1NP – pod tank na mléko doporučuji navrhnout základovou desku 
(výhodnější z hlediska výkopů), snadnější umístění stojek pro tank. 

3) Podkroví – místnost 212 – bude za zařizovacím předmětem dřezu omyvatelný 
obklad. 

Jedná se na dnešní dobu o specifické téma, které je velice zajímavé. Komisi doporučuji 
vymezit dostatek prostoru na popis daného řešení a využití objektu. Z dané projektové 
dokumentace je patrné, že student nad prací strávil spousty času a je mu dané téma blízké. 
Z autorova poděkování je patrno, že student spolupracoval s odborníky nejen v rámci své 
„alma mater“, ale i s veterinárním inspektorem, zootechnikem atd. 

Projektová dokumentace je obsáhlá. Student neopomněl zpracovat tepelně technické řešení 
(posouzení povrchových teplot, výpočet tepelných ztrát, pokles teploty v zimním období, 
tepelnou stabilitu v letním období), posouzení vzduchové neprůzvučnosti, posouzení denního 
osvětlení budovy. Diplomant v rámci své práce zpracoval statický výpočet rámu, dále různé 
výpočty TZB. Řešením specializací je práce obsáhlejší, ucelenější, kvalitnější.  

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 
stavby v širším měřítku. Práce je velmi kvalitně provedena, výše popsané nedostatky jsou z 
především z nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 

Diplomantovi doporučuji se danému tématu nadále věnovat v rámci své praxe. 

Doporučuji studenta navrhnout na ocenění dle směrnic fakulty.  
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