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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Vysokoškolská závěrečná kvalifikační práce byla studentkou pečlivě zpracována. Práce obsahuje 
stavební část projektové dokumentace pro realizaci stavby a vybrané oddíly profesí. Dokument 
odpovídá zadání v plném rozsahu, v některých pasážích dokonce zadání přesahuje. Součástí je 
zajímavá seminární práce Útulky v České republice, která indikuje zájem o řešené téma a potřebné 
informační portfolio pro vytvoření funkčního provozu specifické stavby. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 
Předloženou práci lze z hlediska úplnosti jednotlivých částí považovat za příkladně zpracovanou. 
Některé textové části (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva) se však 
v práci doslovně opakují, což je zřejmě dáno zvyklostmi zadání. Z hlediska struktury by práci 
prospěla kompletace textových částí jako celku. Textové části nemají číslovány strany, tím je 
vyloučeno odkazování. 
 
3. Základní zhodnocení práce: 
Funkční, estetické i technické řešení objektu je provedeno na vynikající úrovni. Úroveň výkresové 
dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení podrobná a jasná. Práce obsahuje 
názornou studii a velké množství specifických příloh jako stavební fyzika, řešení vzduchotechniky, 
řešení TZB - ZTI, požárně bezpečnostní řešení, posouzení stavební akustiky a další. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Výkresová část 
� D.1.1.b.3 Půdorys 2. NP 

- Obývací pokoj s kuchyní – místnost 207. Umístění kuchyňské linky na stranu chodby 206 by 
bylo výhodnější z hlediska trasování trubního vedení. 

� D.1.1.b.8 Pohledy 
- Na fasádách omylem zakresleny výškové kóty. 
- Obklad z naturálního kamene S zaznačen jako silikonová omítka F. 

� D.1.2.c.1 Detaily 
- Pro kotvení ETICS by byly vhodnější zápustné hmoždinky s krytkou. 

� D.1.2.c.5 Detail 
- Vysoká pracnost na tvarových úpravách EPS mezi dřevěnými trámky (pod atikovým plechem) 

nebude mít efektivní přínos. 
� D.1.4.1.a.1 Situace 

- Přípojky sítí mohly být více specifikovány (materiál, hloubka uložení, délka). 
 

5. Doplňující otázky k práci. 
1) Výkres situace. Není řešena přeložka nadzemního vedení nízkého napětí. Za jakých 

podmínek lze umístit stavbu a provádět práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN? 
2) Vysvětlete podrobněji nad situací a půdorysy, jak bude probíhat provoz v areálu.  

 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální stránce je vzorné. Výkresová dokumentace je přehledná. Kvalita a grafika 
textové části je na vynikající úrovni. Text neobsahuje gramatické chyby. 
 
7. Práci hodnotím:  
Závěrečnou práci Barbory Hulenkové hodnotím stupněm A/1. 
Brno, dne 24. 01. 2015                Podpis 


