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Popis práce:  

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně-technické části 

projektové dokumentace pro realizaci sportovního centra. Dům je situován v Hodoníně v rovinatém 

terénu. Jedná se o objekt s dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený, plochou vegetační 

střechou a šikmou střechou z dřevěných lepených vazníků. Objekt je založen na základových 

pasek a patkách z prostého betonu. Nosné obvodové i vnitřní stěny jsou z keramických tvárnice 

Porotherm. V otevřených prostorách jsou navrženy železobetonové sloupy. Stropní konstrukce je 

navržena z předpjatých stropních panelů Spiroll. Obvodové stěny jsou zatepleny pomocí vnějšího 

zateplovacího systému ETICS v západní části objektu. Objekt je funkčně rozdělen na dvě části se 

společným vstupem. Na severní a jižní straně se nachází prostory sportoviště. Zbytek tvoří 

prostory restaurace, kuchyň se zázemím, hygienické zázemí zaměstnanců a návštěvníků. Budova 

je řešena bezbariérově. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

A. Průvodní zpráva 

- Je v pořádku úvaha, že stavba nepotřebuje žádnou ochranu proti radonu? 

- Je z ekonomického hlediska vhodné použití drenáže z "preventivních" důvodů? 

Situační výkresy 

- Počet situačních výkresů dle vyhl. 499/2006 Sb.? 

- Jaké náležitosti má obsahovat výkres Celkové situace? 

Výpis skladeb 
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- Vysvětlete důvod užití samonivelační stěrky a je vhodné z technického i ekonomického hlediska 

užití samonivelační stěrky o tl. větší než 10mm? 

- Je užití daných podlah do sportovních místností vhodné? 

Základy 

- Objasněte důvod použití stěrkového podsypu pod základy. Uveďte klady a zápory řešení. 

- Zakreslení dvoustupňového základu je špatně. 

- Objasněte návrh základ. pasů mezi patkami vynášející ocelový skeletový systém. 

Půdorysy 

- Objasněte využití baru v míst. č. 178. 

- Číselný popis skladeb by bylo vhodné umístit také do půdorysů. 

- Plochy restaurace a kurtů zabírají v přízemí pouze cca 40% plochy, zbytek jsou komunikační 

prostory a zázemí, přijde Vám využití prostor optimální? 

Řezy 

- Popište materiálové řešení a uložení schodišť a uložení panelů Spiroll, v místě uložení schodiště. 

- Řezy jsou nedostatečně prokótovány, řez 02 je zcela bez svislých kót. 

Střecha 

- Na střešní kce se neumísťuje podlahová vpusť. 

Výpisy 

- Kde jsou vypsány prvky LOP? 

Detaily 

- Detail 01 - Popište kotvení předsazené montáže do voštinových tvárnic. 

- Detail 02 & 06 - Jaká je min. výška vyvedení hydroizolace nad přilehlý terén? 

- Detail 05 - Pod ŽB chybí podkladní beton. 

- Detail 06 - Jak ukotvíte ukončovací lištu nopové fólie? 

- Detail 06 - Vysvětlete způsob kotvení ETICS s ohledem na kamenný obklad. 

- Detail 06 - Je správně, že dilatace podlahy neprobíhá i přes nášlapnou vrstvu? 

Energetika: 

- Uvážil jste nároky na topení a chlazení prostor badmintonové haly? 

- Jakým způsobem zohledníte v ener. výpočtu ocelové kotvy probíhající skrze tepelnou obálku? 

- Jakým způsobem se v energ. výpočtech zohledňuje LOP? 

 

Závěr: 

Diplomová práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které jsou na 

diplomové práce kladeny. Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je dobrá a 

srozumitelná. V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které 

však nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 

nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu požadavků kladených 

na diplomové práce, a to na dobré úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 
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