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Studentka Bc. Nikola Horňáková vypracovala svoji diplomovou práci s názvem 

„Residence Augustin“, která je koncipovaná jako ucelená stavebnětechnická dokumentace 

objektu, a to v rozsahu zadání diplomové práce z 31. 3. 2015. Předložená diplomová práce tak 

zahrnuje dokladovou část, architektonické studie a výkresovou část, zpracovanou jako 

projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby, včetně řešení vybraných 

podrobností a výpisů a specifikací výrobků. Součástí práce je také komplexní posouzení 

z hlediska požadavků stavební fyziky, zpráva požární bezpečnosti a seminární práce, kterou 

tvoří studie urbanistických, architektonických a stavebnětechnických aspektů řešeného 

objektu. V rámci diplomové práce nebyly vypracovány volitelné specializace. 

Řešeným objektem je novostavba obytného residenčního domu s kavárnou, která je 

umístěna v Brně v Masarykově čtvrti. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepený.  

V prvním nadzemním podlaží je prostor kavárny a dva samostatné vchody do bytových bloků 

s bytovými jednotkami. Druhé až čtvrté podlaží je určeno pro byty různé velikosti.  

V podzemním podlaží se nacházejí garážová stání, technická místnost a úložné sklepní boxy. 

Konstrukční systém tvoří monolitický skelet s výplňovým zdivem v nadzemních podlažích 

z cihel typu „Therm“, které je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Stropní 

konstrukce a schodiště jsou monolitické železobetonové. Objekt je zastřešen plochou 

jednoplášťovou střechou. 

Studentka měla obhajovat svoji diplomovou práci již v akademickém roce 2014/15, 

ale pro nesplnění všech studijních povinností zpracovávala předloženou diplomovou práci již 

podle nového zadání z 31. 3. 2015. U vedoucího diplomové práce studentka úspěšně 

absolvovala předměty 1. a 2. ročníku, které úzce souvisejí s diplomovou prací, a to CH08 

Diplomový seminář I (S-PST) a CH06 Specializovaný projekt (S-PST).  

Při zpracování diplomové práce studentka aktivně přistupovala k řešení 

architektonických i stavebnětechnických aspektů své práce, avšak některá z těchto řešení 

nebyla schopna zcela jednoznačně obhájit. Za nejvýznamnější nedostatky práce studentky lze 
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považovat nepozornost a nepřesnost při zpracování, která vede k opakovaným chybám 

v diplomové práci. 

Předložená diplomová práce odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační 

práce a má celkově dobrou úroveň, a to jak po stránce grafické, tak po stránce obsahové a 

technické. Studentka Bc. Nikola Horňáková tak prokázala celkově dobré znalosti v oboru 

pozemního stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na 

praktickém řešeném projektu. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C / 2,0 

 

 

V Brně dne 22. 1. 2016 ................................................... 

Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


