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K předložené diplomové práci Bc. Michala Štrunce mám tyto připomínky: 

 

Situace -  Není dostatečně přehledná. Není čitelná hranice pozemku dle katastru 
nemovitostí. Chybí zakreslení odstupových vzdáleností, přestože se jedná o 
stávající stavbu určenou k přestavbě, bylo by vhodné zakreslit stávající 
objekty, například i vzhledem k požárně nebezpečnému prostoru - vysvětlete, 
proč není znázorněn v koordinační situaci? Kóty jsou nepřehledné. Proč 
student nezvolil raději barevné řešení výkresu situace?  

Dle výkresu půdorysu bude objekt zateplen 150 mm, kde je toto znázorněno ve 
výkresu situace? Zasahuje tento izolant na sousední pozemek, jak bude řešeno 
majetkoprávně? Proč obvodové kóty nesouhlasí s kótami ve výkrese půdorysu? 

Určitě nebudou stávající zpevněné plochy kolem objektu dotčeny stavbou? Jak 
se student vypořádal s odvodem srážkové vody, která je původně svedena na 
chodník před objekt? 

Ví student co znamenají zkratky PT, UT? Proč jsou v uliční části tyto kóty 
totožné, když toto nesouhlasí s výkresem pohledů. 

Proč nejsou v situaci znázorněny modulové osy? Ví student k čemu je 
potřebuje v projektu, pokud je má znázorněny jen v půdorysech a chybí i 
v ostatních výkresech, např. v řezech?  

Kde a jak student zohlednil výpočet parkovacích stání? Jaký vliv má na 
výpočet stávající stav? Vysvětlete. 

Základy:  Ve výkrese základů bych studentu vytkl z prvního pohledu nepřehlednost 
stávajícího stavu a nově řešených úprav. V projektové dokumentaci by měl 
student přesně stanovit rozsah nových hydroizolací a nových podlah. Které 
podlahy budou například v 1.NP zachovány? Jeho údaje jsou zavádějící a pro 
další zpracování například rozpočtářem nedostačující. Jak bude napojena nová 
hydroizolace například na hydroizolaci v místech tepelných kanálů. Výkresy 
nekorespondují s výkresy řezu? Zdůvodněte a vysvětlete navržené řešení.  

Půdorys: V půdorysu je zakreslen topenářský kanál. Bude tento přístupný z 1.NP pouze 
jedním vstupem do tohoto prostoru? Proč nejsou ve výkresech stávající stavy, 



ale pouze nové stavy? Jak bude postupovat rozpočtář při řešení bouracích a 
nových pracech?  

Proč v celkové kótě objektu není zahrnut i kontaktní zateplovací systém?  

Pohledy: Proč ve výkrese pohledů nejsou znázorněny sousední objekty, které znázorňuje 
student pouze obrysem?  

Krov:   Předpokládal bych u výkresu krovu detailnější rozpracování, vysvětlete postup 
provádění a návaznost například na zabudování střešních oken, proč toto není 
okótováno. 

Detaily:  objasněte způsob kotvení hydroizolace střešního pláště, počet kotev na m2, 
délku kotvy? Z jakých vstupních podmínek je třeba vycházet?  

Ostatní připomínky:  Proč nejsou zapracovány například ve výpisech požadavky na požární 
bezpečnost, například dveře – 26/P, které jsou spojnicí se sousedním objektem? 

 

 

Závěr:  V předložené práci student prokázal uplatnění nabytých vědomostí, které jsou 
na velmi dobré úrovni. V budoucí praxi však zjistí, které důležité návaznosti 
jsou při této profesi nutné koordinovat.  
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V Brně dne 24. ledna 2016 ................................................... 
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