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Student zpracoval diplomovou práci na téma „Administrativní budova“. Práce obsahuje 
prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh.  

1) Situace – doporučuji uvádět doplňující údaje o objektu. 

2) Půdorys 1NP – odsazení prvního stupně schodiště od otvoru není v pořádku. Jak je 
řešeno odvětrání místnosti 1.07, 1.08? V místnosti 1.05 chybí spádování podlahy. Jak 
je řešen přístup do instalační šachty v místnosti 1.17 a v dalších patrech objektu? Je 
tepelně technicky ověřen detail rohu (sloup, zdivo, tepelná izolace v tl. 140mm) – je 
toto řešení dostačující? Vyhoví pórobetonová příčka mezi chodbou, kuchyňkou a 
přednáškovým sálem na akustiku (doložit výpočtem)? Akustický most napojení sloupu 
a příčky. Co je to akustický most? 

3) Půdorys 2NP – jsou splněny normativní požadavky na kanceláře? Která norma toto 
uvádí, nastudoval student vůbec tuto normu, která má 16 stran? Kde je uvedeno, pro 
kolik zaměstnanců je daný prostor navržen (především hygienické místnosti)? Je 
splněn normativní požadavek na osvětlení místností 2.13, 2.12 (velká hloubka 
kanceláří). Byl proveden výpočet např. v programu WDLS? Může být místnosti 
Kuchyňka bez omyvatelného povrchu, zařizovacích předmětů, jak je zajištěné větrání 
této místnosti a přes jaké konstrukce (absence prostupů). V legendě vypsané požadavky 
na akustiku konstrukcí – důvod? Lépe popsat dané aku vlastnosti použitého materiálů 
s korekcí. Jak je řešeno datové připojení, umístění serveru (prostor pro toto zařízení a 
jeho odvětrání)? 

4) Půdorys 3NP – naprosto identické s půdorysem 2NP!! 

5) Půdorys 4NP – naprosto identické s půdorysem 3NP!! 

Kde jsou místnosti – zasedací místnost, denní místnost, šatna atd. Nutno oddělit pisoáry od 
umyvadel, samostatně je větrat. Je dostačující prostor před pisoáry? 

Jak budou řešeny rozvody kanalizace, vody k jednotlivým zařizovacím předmětům? 

6) Detail D – dotažení keramické dlažby ke stěně – jak je řešen tento detail? 

7) Detail E – jak je přichycen parapet k podkladu, popsat technologický postup provedení 
exteriérové těsnící pásky. 

8) Detail F – řešení hydroizolace u sloupu, zemní vlhkost, zajištění proti vnikání radonu? 

Práce diplomanta neobsahuje specializace, akustické výpočty, výpočty osvětlení. 
Studentovi se doporučuje studium norem a vyhlášek před samostatným projektováním. Práci 
lze zařadit mezi méně zdařilou. Některé výše popsané nedostatky jsou závažnějšího 
charakteru. 
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