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      Diplomová práce je zpracována na velice dobré grafické úrovni. Dokumentace 

odpovídá zadáním a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. Projekt obsahuje tyto části: 

A – Zadání 

B -  Podklady a studii 

C – Stavebně technická část - projekt 

   

B - Studijní práce jsou provedeny v rozsahu a kvalitě odpovídající zpracování 

architektonické studie, sloužící jako podklad pro diplomový projekt. Grafická část studijních 

podkladů je přehledně zpracována.  

 

C – Diplomový  projekt 

Technická zpráva je dostatečně popisná pouze s drobnými nepřesnostmi (viz níže) 

- Nutno zhodnotit zda je výkopek vhodný do násypů.  

- Nedoporučuji základové konstrukce prokládat lompvým kamenem. Není zaručeno 

dostatečné obalení kamenů směsí betonu a tím i pevnost konstrukce. 

- Výztuž do nezákladových KB bloků nutno předepsat v projektu. 

- Doporučuji zvážit, zda je nutné provádět hydroizolaci stěn na WC. 

 

Diplomový projekt obsahuje fyziky všechny nezbytně nutné části projektu prováděcího, tj. 

výsledky geologického průzkumu, výpočet základů, kompletní posouzení konstrukcí 

z hlediska stavební fyziky včetně řešených detailů. Dále projekt obsahuje požárně 

bezpečnostní  řešení stavby dle příslušné legislativy a výpisy prvků PSV. 

 

K jednotlivým výkresům diplomového projektu jsou vzneseny následující připomínky.  

C2   –  Situace.  

- Není zřejmé, zda je řešeno oplocení pozemku? 

- Pozor na křížení odvodňovacího žlabu a vedení plynu (chránička). 

- Doporučuji ukládat venkovní sítě více systematicky tak, aby nebyly tolik rozházené po 

pozemku. 

D.1.1.1.  –   Základové konstrukce 

- V legendě hmot není vyznačen materiál na zásyp nad uskočeným stupněm základu. 

- Napojení základové desky v provedení na svislé základy není úplně šťastně vyřešeno 

– v praxi jiné řešení. Zdůvodněte proč. 

D 1.1.2. – 1NP  

- M.č.118 – Nevhodně  umístěný sloup. 



- M.č.119 – Ke kotlu by měl být dobrý přístup. Navrhuji kotel o 90
o
 otočit. 

                 Spádování podlahy směřovat od rohů – zdůvodněte proč. 

                 Obklad kolem umyvadel by měl chránit i boční stěnu. 

- M.č.108 – Jak se položí překlad nade dveře, když koliduje s překladem sousedních   

                 dveří? 

- M.č.114 – Jaká bude výška stavebního otvoru pro dveře výtahu?  

D 1.1.3. – 2 NP  

- M.č.214 - Nevhodně umístěný sloup – viz. 1NP, m.č. 118. 

 -     M.č.217 – Napojení SDK na zdivo u dveří je nevhodným způsobem – špatně řešitelný 

detail. 

      -     M.č.210 – Pozor na stabilitu zděného zábradlí. 

D.1.1.4.  –  4NP 

- Je řešena digestoř nad sporákem? 

D.1.1.6.  –  Strop nad 1NP 

- Ověřil jste u výrobce velikost rozměrů prostupů ve stropních panelech? 

D.1.1.10.  –   Řez A-A 

- Jak je odvodněn balkon za zděným zábradlím?  

D.1.1.11.  –   Řez B-B 

- Doporučuji prokázat stabilitu sloupku zábradlí.   

D.1.1.13.  –   Detail soklu 

- Přítlačná lišta nepřitlačuje nopovou folii. 

- Doporučuji osadit obrubník chodníku opačně zkosenou hranou. 

- Jak bude pokládána vodorovná výztuž mezi podkladní beton a KB bloky?  

D.1.1.14.  –   Detail okna 

- Pozor na dilataci prken v obkladu stěn.  

D.1.1.15.  –   Detail atiky 

- ŽB věnec není v legendě hmot. 

D.1.1.17.  –   Výlez na střechu 

- Pozor na odolnost OSB desky ve venkovním prostředí. 

- Jaké je zabezpečení poklopu proti neoprávněnému vniknutí z venku. 

D.1.1.20.  –   Výpis prvků PSV 

- T/18 nesedí rozměr. 

- Z/2 provedeno jako žebřík – nebezpečné. 

D.1.1.21.  –   Skladby podlah 

- Doporučuji zvážit variantu zemní hydroizolace ve dvou vrstvách.  

  

 



Závěrem lze říci, že diplomant se zhostil svého úkolu výborně a prokázal schopnost řešit 

samostatně zadané problémy včetně detailů. Výše uvedené připomínky nejsou vzhledem 

k rozsahu a složitosti zadání zásadního charakteru, ale pouze doporučením.  Diplomovou 

práci hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

V Brně dne 19.1.2014 ................................................... 
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