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Diplomová práce řeší objekt sportovní centra v městě Prostějov se squashovými kurty, posilovnou
a kavárnou. 

Hodnocení práce studenta:

Připomínky a dotazy k práci:

Práce je zpracována kvalitně, téma je zajímavé a zadání práce bylo naplněno. Připomínky mám k 
dispozičnímu řešení, kde je patrné, že některé místnosti jsou zbytečně předimenzované, nebo 
zcela zbytné a objekt mohl být optimalizován v menším rozsahu při zachování jeho plné kapacity a
funkčnosti. K technickému řešení mám následující připomínky: 

Situace C.3

- Není zřejmé jak je řešen výškový rozdíl 200mm mezi parkovištěm a chodníkem k objektu, 
zejména s ohledem na imobilní osoby.
- Skutečně je pozemek v absolutní rovině (na 3 desetinná místa), jak je uvedeno v situaci?
- Jak je řešeno odpadové hospodářství?
- NN je napojeno na cizí trafostanici sousedního objektu?
- Správce kanalizace umožní napojení dešťových vod na jednotnou kanaliozaci přepadem ze 
vsakovacího zařízení?
Půdorys 1S + VZT

- V půdorysu je zřejmě chybně uvedena výšková kóta prostupů VZT u průvlaku P1 u místnosti 
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S19, nebo prostupy prochází přes průvlak?
Půdorys 1NP

- Některé místnosti mi přijdou zbytečně předimenzované (např. 103, 113, 112, 108)
- Co bude v technické místosti 108, když kotelna a VZT jsou ve zvláštní místnosti?

- Dle skladeb konstrukcí (S1.5 a S1.8) vzniká mezi chodbou a squashovými kójemi cca 90mm 
schod, jak je řešeno?
- Byly nějakým způsobem zohledněny zvýšené požadavky na součinitel prostupu tepla a působení 
zvýšené vlhkosti na obvodovou stěnu u místnosti 135 (parní sauna)?
Půdorys 2NP

- Některé místnosti mi přijdou opět zbytečně předimenzované (např. 202 – denní místnost 59m2, 
203 – kancelář 57m2, 202 – chodba 76m2)
- Vstup na WC zaměstnanci 219 musí být dle ČSN 73 4108 přes samostatnou předsíň s 
umyvadlem.
- Proč jsou v každém patře šatny pro návštěvníky? Komu budou sloužit šatny ve 2NP, když v 
tomto podlaží není žádné sportovní zařízení?
Základy

- Kari sítě podkladní betonové vrstvy budou při provádění ukládány přímo na rostlý terén?
Jednoplášťová střecha

- Výkresu by slušeno menší měřítko např. 1:100
- Není dořešeno jak jsou odvodněny vpusti v nižších patrech?
- EPS typu 150 S je do skladby ploché střechy zbytečná. Jaká je zatížitelnost EPS 150 S a jaké 
zatížení je uvažováno v projektu?
Pohledy

- Na povrchovou úpravu soklu bude použita dekorativní omítka? 
- Jak bude řešeno uchycení komínu? (výška cca 5,5m na střešní rovinu)
Detaily konstrukcí

- D1 – Pakliže bude zdivo založeno na zakládací tvárnici výšky 125mm, pak celé 1NP výškově 
nevychází na modulový rozměr. Jaké by student navrh alternativní řešení detailu?
- D2 – Pro kotvení konstrukce fasády jistě nebudou dostatečné vruty 3x50 jak je uvedeno.
- D4 – Železobetonová rampa bude založena na akustické izolaci z minerální vaty? Jaké 
alternativní řešení student navrhuje?

Závěr:

Diplomová  práce  je  zpracována  po  technické  i  grafické  stránce  velmi  dobře.  Pokud  by  bylo
věnováno více pozornosti optimalizaci dispozičního řešení v počátku práce, nemusel být rozsah
práce  a  formáty  výkresů  natolik  nadstandardní  a  místo  toho  mohlo  být  věnováno  více  času
pečlivějšímu zpracování jednotlivých návazností konstrukcí, kde došlo k menším nepřesnostem.
Vzhledem k rozsahu práce a celkovému zpracování však hodnotím:
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