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Student zpracoval diplomovou práci na téma „Mateřská škola Domino“. Práce obsahuje 

prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh a specializací.  

1) Koordinační situace – u přípojek pod zpevněnými pojezdovými plochami chybí naznačené 

chráničky? Je vhodně zakresleno napojení elektrického vedení?  

2) Půdorys základů –  vysvětlete správné zakreslování základových konstrukcí (tloušťky čar 

atd.) Je nutné provádět takové výkopy?  Chybí PT, UT.  

3) Půdorys 1NP – Rozměr zdiva, typ 24, neodpovídá rozměrům v půdoryse. Vysvětlete 

osazení Vámi zakreslených zárubní (o jakou zárubeň se jedná) u místnosti 107, 104, 121 

atd. v návaznosti na postup výstavby HSV, PSV. Jaká síla musí být vyvinuta pro otevření 

dveří 1400/2500? Je vhodné v místnosti 117 takto osadit podlahovou vpusť (spádové 

plochy budou velké). Nehrozí zde nebezpečí úrazu při vykonávání práce? Úklidová 

komora 114 – kde budou uloženy čistící a mycí prostředky, vysavač atd.? Místnost 110 – je 

správně umístěno umývátko vůči dveřím? Popište řešení větrání jednotlivých místností 

(převážně šatny 119, skladu 118). Je z půdorysu patrné, které hygienické zázemí je pro 

zaměstnance, které pro děti? 

4) Půdorys 2NP – Jak je uloženo schodiště, z jakého půdorysu v dokumentaci tyto informace 

získáme? Proč není navrženo širší rameno schodiště na úkor zrcadla (do šířky zasahuje 

zábradlí z obou stran)? Zvětší se úniková šířka. Šířka není zakótována (1NP). Jakým 

způsobem se imobilní dostanou do 2NP? 

5) Příčný a podélný řez – Z jakého důvodu jsou základové vnitřní pasy založeny cca 1,5 m 

pod PT? Průnik schodišťových ramen u podesty není v jedné rovině – podesta ze ŽB má 

mít větší tloušťku. Jaká je specifikace podhledu – rošty, materiál podhledu atd.? Kotvení 

zábradlí schodiště na okraji stupně? 

6) Pohled od jihovýchodu – v této fázi projektu musí být stanoveny aspoň přibližné barevné 

odstíny omítky atd.  

7) DETAIL E – popište technologický postup provádění v místě dveří (uchycení roštu na 

dlažbu, ukončení hydroizolací atd.). PUR tmel mezi kovovým roštem a dveří – jaká bude 

životnost takového provedení? 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 

stavby v širším měřítku. Práce je kvalitně provedena, výše popsané nedostatky jsou z 

především z nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 
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