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Diplomant Bc. Marek Štolfa vypracoval diplomovou práci na téma Bytový dům 
s občanskou vybaveností. Diplomová práce obsahuje všechny předepsané náležitosti, včetně 
seminární práce, posudku budovy z tepelně-technického hlediska a z hlediska požární 
ochrany. 

Všechny části jsou zpracovány na počítači. Diplomant dodržel zásady zakreslování 
stavebních konstrukcí. Technická zpráva je přehledná, místy graficky neupravená, chybí 
podpisy jednotlivých částí. Seminární práce je souhrnem vyhlášek, předpisů a norem 
týkajících se bytové výstavby a požadavků pro její návrh. Výkresová dokumentace je 
zpracována přehledně a působí graficky upraveně. V práci postrádám alespoň schématické 
naznačení řešení rozvodů TZB. 

 

K jednotlivým částem mám následující připomínky a dotazy: 

- V textových i výkresových částech jsou uvedeny jako základy „železobetonové 
základové pasy“. Jaká výztuž má být v pasech použita? 

- Z jakého důvodu jsou prováděny rozsáhlé výkopy zeminy, které má za následek nutné 
bednění základových pasů, a opětovné dosypávání „zhutněným štěrkopískovým 
podsypem“? 

- Celý objekt je zastropen skládaným systémem (nosník + keramická vložka). Nebyl by 
z hlediska ekonomického a časové náročnosti výstavby vhodnější jiný stropní systém? 

- V technické zprávě je uvedeno, že rozvod pitné vody uvnitř objektu je veden „pod 
stropem suterénu“. Objekt je nepodsklepen. Kudy tedy bude rozvod vody veden?  

- Spojení toalety pro ženy a invalidy (výkres 1NP, místnost č. 1.22a) považuji za 
nevhodné. 

- Při kótování dveřních otvorů se různě kótují zárubně ocelové a obložkové. Uveďte, 
jakým způsobem se kótují a proč tomu tak je. (viz výkres 1NP, místnosti 1.19a, 1.20a) 

- Z jakého důvodu je světlost otvoru výšky 2050 mm pro standartní dveřní křídlo výšky 
1970 mm? A pro balkonové dveře výšky 2200 mm je výška otvoru 2400 mm? 

- Výkres č. 11 – Výkres sestavy stropních dílců: Chybné výškové označení u 
mezipodest schodiště. 

- Výkres č. 13 – Výkres tvaru stropu 2NP: Chybí popis jednotlivých desek D6, D7… a 
věnců V1, V2,… 



- Jak budou připevněny jednotlivé vrstvy hydroizolačního souvrství střešní konstrukce? 
Jaké budou minimální přesahy jednotlivých rolí? 

- Jakým způsobem je připevněna tepelná izolace k povrchu (lepení, počty kotvících 
prvků, ...)?  

- Na pohledech chybí výškové kóty v rámečcích uvádějící výškovou členitost na fasádě. 

 

Diplomová práce je na odpovídající úrovni, diplomant splnil zadání a odevzdal všechny 
požadované části. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 22.1.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


