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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
 

Student   Bc. Zdeněk Zukal            
 
Vedoucí   Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.      
 
 
 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci s názvem Bytový dům - Brno.  
Objekt se 4 NP je navržen jako zděná budova s jednoplášťovou pochůznou střechou. 
Stavební materiál a konstrukce výhradně ze systému Porotherm.  
Základové konstrukce jsou betonové pásy z prostého betonu C20/25 s hloubkou 
základové spáry pod úrovní nezámrzné hloubky. Železobetonová základová deska tl 
150 mm bude i nad základovými pasy. V základové desce KARI síť s oky 150/150 tl. 
6mm. Stavba je navržena jako kombinace příčného a podélného stěnového systému 
z keramických tvarovek Porotherm. Vnitřní i vnější a nosné i nenosné zdivo z tvarovek 
Porotherm. Vnejší obvodové zdivo z tvárnic plněných minerální vatou – Porotherm 44T 
Profi. Vnitřní nosné akustické zdivo Porotherm 30 AKU Z, příčky Porotherm P+D 14 a 
8. Podhled v části provozu restaurace ze sádrokartonu, zavěšený pod stropem. 
Stropní konstrukce ze skládaného stropu systém Porotherm – stropní nosníky POT, 
keramické vložky Porotherm, betonová mazanina. Stropy tl. 250mm. Plochá střecha 
pochůzná s dostatečnou tepelnou izolací. Pochůzná vrstva je keramická dlažba na 
podložkách. Zábradlí po celém obvodu střechy. Schodiště je navrženo jako jednotlivé 
monolitické ŽB desky uložené na ŽB trámy vetknuté do nosných vnitřních zdí.  
Nosné i nenosné konstrukce a stropní konstrukce jsou navrženy ze systému 
stavebních materiálu Porotherm. Svislé konstrukce jsou uloženy na základových 
pasech. Konstrukce objektu splňuje současné normy ČSN a příslušné platné stavební 
zákony.  
 
 

Hodnocení z hlediska schopnosti zajištění podkladů a orientace v nich 
Při vypracovávání projektové dokumentace diplomant vycházel z architektonických 
studií, které sám vypracoval v rámci specializovaného projektu v V. ročníku. Diplomant 
vyřešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných 
skutečností. Jedná se o poměrně rozsáhlý objekt s požadavkem minimalizovat při 
návrhu zásahy do stávajícího rázu okolní zástavby. Bylo nezbytné respektovat 
požadavky stavebního úřadu, ale také zvýšené požadavky orgánů životního prostředí. 
Byl kladen důraz také na vnější architektonicko-estetické a provozní řešení objektu. 
Při zpracování DP prokázal výbornou orientaci v řešené problematice.  
 

 
Hodnocení z hlediska přístupu ke stavebně technickému řešení, 
doplňkových řešení z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního 
osvětlení a oslunění 

V diplomové práci je vyřešeno poměrně podrobně také tepelně technické posouzení, 
byla zde řešena také akustická studie, studie osvětlení a daný objekt byl navržen 
s ohledem na jeho oslunění. V neposlední řadě je vyřešeno také požárně bezpečnostní 
řešení, jež tvoří rovněž samostatnou přílohu této práce. Při řešení těchto problémů, 
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které jsou dokladovány jednotlivými přílohami, diplomant rovněž prokázal své výborné 
odborné znalosti v jednotlivých výše specifikovaných stavebních disciplínách. 
 

 
 
Hodnocení grafické a jazykové úrovně zpracování, jednoznačnosti v 
zakreslování a popisu, přehlednosti uspořádání a možnosti orientace v 
projektu 

Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech. Bylo 
nezbytné respektovat zejména podmínky zastavění území dané Územním plánem. Po 
grafické stránce je práce zpracována velmi podrobně, jsou zde zachyceny zásadní 
problémy, které byly velmi dobře vyřešeny. Diplomant při konzultacích a samostatném 
vypracovávání své práce prokázal dobrou orientaci v dané problematice. 
Přestože se diplomant při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných 
nepřesností, jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval dobře. 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  B/1,5    
 
 
 
 
 

V Brně dne   21.1.2016         
               Podpis 
 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


