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Student zpracoval diplomovou práci na téma „Ubytovací zařízení pro studenty středních 
škol“. Práce obsahuje prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh 
a specializací.  

1) Půdorysy jsou v měřítku 1:100, přehlednější by bylo 1:50. Vlivem většího měřítka jsou 
hůře čitelné a méně propracované jednotlivé výkresy – tedy absence kót místností, 
lepší a přehlednější popis, řezové roviny, atp. 

2) Půdorys 4NP – D.1.1.04 – místnost 403 (VZT) a 408 (klubovna) – jak je zajištěno 
zamezení přenosu hluku stropní konstrukcí do obytných místností ve 3NP (pokoje)? 
Nebylo by vhodnější tyto prostory přesunout do 1NP? 

3) Sklad špinavého a čistého prádla se nachází v 1NP. Prádelny a sušárny jsou ve 2NP. 
Jak bude probíhat tento provoz? Ložní povlečení si ubytování perou sami? Nebo je to 
v rámci služeb – jak bude zajištěno praní, sušení a žehlení? 

4) Situace – nepřehledné měřítko. 
5) Základy D.1.2.03 – zdůvodněte náběhy na základové konstrukci směrem k podkladní 

desce. K tomuto se váže Detail D.1.2.15 – zdůvodněte návrh základových konstrukcí: 
monolitický základový pas, 2ks tvarovek ze ztraceného bednění, 1ks užší tvarovky a 
podkladní deska s náběhem. Popište technologický postup prací včetně časových 
návazností. 

6) Detaily – více rozepsat jednotlivé odkazy – konstrukce a materiály – např. pouze texty 
– kotevní plch; ocelový úhelník; atd – nedostačující. 

Projektová dokumentace je dobře zpracována. Výkresová část je ovšem vlivem většího 
měřítka nečitelná a neobsahuje podrobnější popisy. 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 
stavby v širším měřítku. V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního 
charakteru, které však nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Slabě shledávám 
způsob zakreslení a popsání vybraných detailů. 
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