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Diplomantka zpracovávala v rámci své diplomové práce psí útulek s veterinárním zázemím. 
Záměrem bylo vytvořit funkční zařízení s nepřetržitým provozem, který bude zajišťovat sedm 
zaměstnanců. Do zařízení by mělo být umisťováno cca 50 psů, 50 koček a dále drobná zvířata 
s širokého okolí obce. Objekty byly navrženy z konstrukčního systému KM BETA 
s kontaktním zateplovacím systémem. 

Veškeré podklady si studentka zajišťovala sama. Dispozici celého objektu navrhovala 
samostatně a řešila zadanou problematiku velmi detailně a komplexně. Podrobně se seznámila 
se zadanou lokalitou a všemi návaznostmi.  

Na diplomové práci slečny Bc. Barbory Hulenkové velmi hodnotím právě zvládnutí 
dispozičního i provozního řešení jednotlivých staveb a návazností na venkovní plochy. 
Objekty tohoto typu totiž v praxi často nesplňují ani základní požadavky a hlavně jsou 
ve většině případů veřejnosti nepřístupné. I přes tyto potíže se získáváním podkladů se 
studentce podařilo vytvořit funkční areál. 

Na práci dále velmi hodnotím, že diplomatka řešila celý areál jako celek, všechny 
stavební objekty, to znamená od hlavní budovu, přes kotce pro psy až po objekt 
s kafilerním boxem a technickým zázemím. 

Studentka v rámci specializace zaměřila pozornost na technické zařízení budov. Výkresová 

dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na výborné úrovni. Grafická 
úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování.  

Diplomovou práci slečna Bc. Barbora Hulenková zpracovala samostatně, systematicky a 
velmi zodpovědně. Jak již bylo uvedeno výše, u diplomantky velmi oceňuji volbu 
netradičního zadání, z čehož vyplynuly poměrně velké potíže s dostupností podkladů a 
vůbec požadavků na zařízení tohoto typu. Tyto překážky však studentka překonala a 
vytvořila tak netradiční práci na výborné úrovni.  

S těchto důvodů dále doporučuji SZZ komisi zvážit návrh studentky a její práci 
na ocenění: 

• Cena děkana za diplomovou práci. 

 



Vzhledem k výše uvedenému hodnotím diplomovou práci, i přes některé drobné nedostatky, 
klasifikačním stupněm A/1. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

 

 

 

V Brně dne 21. 1. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


