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Diplomová práce je provedena kvalitně v dostatečném rozsahu. Doporučuji zkušební 

komisi věnovat se následujícím částem této práce: 

11 Výkresu situace, zakreslení vrstevnic, uvedení výškové kóty +- 0,00 - 364,300 

v porovnání se skutečností v Ochozu u Brna. 


21 Vysvahování upraveného terénu v okolí stavby a zpevněných ploch. 


31 Zdůvodnění návrhu mohutných nosných zdí ( tl. 450 mm ) umístěných v blízké vzdálenosti 


od sebe (2000 mm) , např. mezi m.č. 1.44 a m.č. 135, 136 - po celé délce stavby také 

z hlediska hospodárnosti. 


41 Zakreslení uzavřeného prostoru pod výstupním ramenem schodiště ve výkrese Č. 1.05

řezu A-A. 


51 Návrhu tvaru (velikosti) železobetonového nosníku v řezu A-A pod stropem, např. 

v m.č. L02 ,jeho výšce 750 mm se zakreslenou pracovní spárou (nesoucí obvodovou stěnu 

2. a 3. podlaží) . 


6/Názvum.č. 145 - Office. 


71 Návrhu místností bez přímého větrání v zázemí restaurace z hlediska hygienických 


požadavků. 

81 Řešení povrchových úprav místností zázemí restaurace, např. m.č. 1.27,1.31,1.39,1.40, 


atd. a souladu zakreslených úprav stěn ve výkrese a legendě u m.č. 1.40 - výkr.č. 1.01. 


91 Jednotnému návrhu tl. 150 mm všech příček z hlediska hospodárnosti. 


101 Návrhu zdiva tl. 250 mm, které nese dvě střední vaznice, ukončeného pravděpodobně 


železobetonovým věncem výšky 250 mm ve výšce + 12,900 m - jeho tvaru. 

Dále řešení vstupu do půdních prostorů mezi tyto zdi také z důvodů údržby 
viz výkr. Č. 1.04. 

11/ Zakreslení zavětrovacích prvků krovu ve výkrese krovu ajeho řezu A-A. 

12/ Řešení vstupu z místností např. Č. 3.31, 3.35, atd, ve 3.NP , kde výška podlahy je 

+ 7, 300 m ,přes práh výšky + 7,65 m na lodžii výšky + 7,45 m (uvedené v řezu, ale 

v půdorysu 3.NP je uvedena výška + 7,55 m). 


http:1.27,1.31,1.39,1.40


13/ Zdůvodnění návrhu oboustrarmé tepelné izolace mezilodžiové stěny ve 3. NP. a ochraně 

této zdi proti dešti. 

14/ Detail 1.12 - porovnání návrhu tloušťky tepelné izolace svislé TI Bachl EPS , 
tL 100 mm s návrhem vodorovné izolace pod lodžií polystyrén Styrodur tL 300 mm 

z hlediska tepelných ztrát a hospodárnosti. 

15/ Zakreslení balkonových dveří a parapetu okna č. 05 ve výkrese, v porovnání s jeho 

rozměry ve výpisu prvků. 
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