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Název diplomové práce: Hospic sv. Michaela 

 

 

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

 
1) Koordinační situace 
- Objasněte detail odvodnění zpevněné plochy x místní komunikace,  
- Zvolené měřítko je nevhodné z důvodu nepřehlednosti, objasněte účel Koordinační 

situace, 
- Chybí zakreslení požárně nebezpečného prostoru,  
- Chybí popis jednotlivých inženýrských sítí,  
 
2) Základy  
- Objasněte způsob odvodnění základové spáry,  
- Objasněte detail dilatace mezi základovými pasy, včetně definice materiálů,  
- Objasněte detail přechodu svislé hydroizolace na vodorovnou,  
- Chybí zakreslení koordinačních os, vysvětlete jejich funkci,  
 
3) Půdorys 1S 
- Objasněte detail uchycení konstrukce výtahu vůči stěně výtahové šachty,   
 
4) Půdorys 1NP 
- Definujte modul zvoleného zdiva včetně způsob jeho aplikace,   
 
5) Půdorys 2NP 
- Objasněte detail přechodu místnosti č. 241 do venkovního prostoru v návaznosti na 

výšky,  
 
6) Půdorys 3NP 
- Objasněte princip a smysl koordinačních os,   
7) Plochá střecha nad 3NP 
- Nakreslete detail pojistného přepadu včetně napojení na ostatní konstrukce,  
- Objasněte absenci koordinačních os,   
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8) Řez A-A 
- Objasněte výšku schodišťových stupňů,  
- Chybí koordinační osy,  
- Chybí označení klempířských prvků a překladů,  
- Skladba S5 – doporučuji vložit netkanou geotextilii pod železobetonovou desku 

 tl. 120 mm  
 
9) Řez B-B 
- Objasněte pozici včetně směru otevírání dveří vůči dilatační spáře,  
 
10) Výkres tvaru stropu nad 1S 
- Nakreslete detail ukotvení ocelové konstrukce tubusu k železobetonové konstrukci,  
 
11) Výkres tvaru stropu nad 3NP 
- Nakreslete detail spoje železobetonovou deskou D1 a žb deskou D21,  
 

 
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 výborné znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A / 1,0 

 

 

V Brně dne 27. 1. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


