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Magisterská práce zpracovává ucelený prováděcí projekt samostatně stojícího domova pro 
seniory. Součástí zadání byla též vypracovaná architektonická studie s vyřešeným 
dispozičním uspořádáním. K diplomové práci mám následující připomínky: 

 
1) Koordinační situace 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků,  
- Objasněte detail odvodnění zpevněné plochy x místní komunikace 
- Chybí zakreslení požárně nebezpečného prostoru,  
- Chybí popis jednotlivých inženýrských sítí,  
 
2) Základy  
- Objasněte způsob odvodnění základové spáry v ose A1,  
- Objasněte tloušťku podkladního betonu vzhledem ke stávající skalní hornině R6,  
 
3) Půdorys 1S 
- Pozice svislé hydroizolace není totožná s pozicí hydroizolace ve výkresu základů,  
- Objasněte materiálově způsob dilatace komínového zdiva od zdiva,  
- Objasněte detail uložení kotlů a ohřívače TUV vůči podlaze ve spádu,  
 
4) Půdorys 1NP 
- Objasněte způsob zakreslování zařizovacích předmětů dle platné ČSN,  
 
5) Půdorys 2NP 
- Nakreslete detail přechodu místnosti č. 224 do prostoru označeném č. 220 v návaznosti 

na výšky,  
- Vyjmenujte vybavení místnosti č. 225 vzhledem k zvláštním předpisům,  
- Objasněte způsob odvodnění prostoru č. 210,  
 
6) Strop nad 1S 
- Objasněte detail průchodu komínového zdiva versus stropní deska,  
 
7) Strop nad 1NP 
- Objasněte detail vynesení desky D7 z desky D1,  
 



 

- 2/2 - 

8) Vazníková střecha 
- Objasněte detail průchodu komínového tělesa střešním pláštěm včetně oplechování,  
 
9) Plochá střecha 
- Skladba S3 – doporučují vložit mezi výškově nastavitelné podložky a modifikovaný 

asfaltový pás Elastek 50 Garden, separační vrstvu z geotextílie nebo přířezy 
modifikovaného asfaltového pásu pod výše jmenované podložky. Zdůvodněte důvod 
aplikace.  

 
10) Řez A-A 
- Chybí popisy některých klempířských prvků,  
 
11) Řez B-B 
- Objasněte detail trativodu u sklepních světlíků,  
 
12) Detail B – Atika 
- Objasněte důvod umístění asfaltového pásu typu S mezi železobetonovým věncem a 

zdivem, ložná spára,  
 
13) Detail C – Kotvení vazníku 
- Objasněte detail ukončení difúzní fólie JUTATOP u OSB desek,  
 
14) Detail E – Balkon 
- Objasněte existenci drenážního žlabu u balkónových dveří, když je celý balkón 

vyspádovaný 2% od objektu,  
 

 
Předložená práce svým rozsahem a úrovní zpracování odpovídá požadavkům, které 

jsou na magisterské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o zpracování vybraných 
konstrukčních detailů. Autor prací prokázal velmi dobré znalosti v oboru pozemního 
stavitelství. 
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