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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Vysokoškolská závěrečná kvalifikační práce byla studentkou kompletně zpracována. Práce obsahuje 
stavební část projektové dokumentace dílčích sekcí rozsáhlého objektu školy a vybrané oddíly 
profesí. Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 
Předloženou práci lze z hlediska úplnosti jednotlivých částí považovat za dobře zpracovanou. 
Některé textové části (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva) se však 
v práci doslovně opakují, což je zřejmě dáno zvyklostmi zadání. Z hlediska struktury by práci 
prospěla kompletace textových částí jako celku. Číslování stran je nelogické a bez vzájemných 
návazností. Číslování v obsahu nekoresponduje s čísly stran v textu. Nelze odkazovat na konkrétní 
strany, neboť se v rámci práce opakují. 
 
3. Základní zhodnocení práce: 
Řešení objektu je po technické stránce provedeno na dostatečné úrovni. Úroveň výkresové 
dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení zřetelná. Práce obsahuje názornou 
studii, vizualizaci objektu a velké množství specifických příloh jako stavební fyzika, výpočet 
betonových konstrukcí, TZB - ZTI, požárně bezpečnostní řešení, výpočet denního osvětlení, 
posouzení prostorové akustiky s návrhem úprav. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Výkresová část 
 V 03 Půdorys 1. NP – objekt C 

- Chybí vysvětlivky některých odkazů (např. S1). 
- Schodiště jižně od místnosti 114 není popsáno. 
- Pojem instalační sdk „přizdívka“ by bylo vhodnější nahradit slovem „stěna“. 

 V 04 Půdorys 1. NP – objekt D 
- Odkaz 2 je instalační sádrokartonová stěna i rošt čisticí zóny u vstupů. 
- Specifikaci odkazu K/18 nelze dohledat ani v části P02 Výpisy prvků. 

 V 07 Svislý řez A-A 
- Není jasné, co vyznačuje šikmá dvojitě čerchovaná čára, jež protíná základy. 

 V 14 Plochá střecha nad objektem D 
- Specifikace odkazu 5 chybí. 
- Bylo by vhodné blíže specifikovat kotvicí body (materiál, velikost, způsob uchycení…). 
- Chybí zaznačení bleskosvodů. 

 V 11 Pultová střecha nad objektem C 
- V řezu jsou vaznice odkazovány jako vazníky (B). 
- Půdorys není dostatečně okótován. Chybí např. vzdálenost vaznic. 
- Podepření OSB desek tl. 25 mm v rastru cca 2,2 x 1,8 m je odvážné. 

 V 19 Detail soklu 
- Bylo by vhodné v detailu prvky co nejvíce specifikovat. Např. mřížka proti hmyzu – materiál, 

tl., rozměry; průměry a délky hmoždinek atp. 
- Skladba S05. Lepení perimetru stěrkovací hmotou Cemix na asfaltový pás je nefunkční. 

 V 20 Detail dilatace stěn 
- Skladba S9. Sklovláknitá tkanina se nenanáší válečkem, ale zapravuje do lepicí a stěrkovací 

hmoty, která se nanáší špachtlí (nikoli válečkem). 
 V 21 Detail nadpraží, parapet 

- Uvedená skladba S9 nesouvisí s výkresem. 
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- Nejsou popsány všechny prvky. Např. není zřejmé, co značí křivka od roletového mechanismu 

skrz tepelnou izolaci. 
 V 22 Detail atiky 

- Zaměněny popisy skladeb S9 a S2. 
- Není zakreslen podhled specifikovaný ve skladbě S1. 

 V 24 Detail napojení ploché na pultovou střechu 
- Jak je přikotven dřevěný hranol 140/160 do rohu věnce? 

 V 25 Detail u okapu vazníkové střechy 
- Dřevěný hranol u žlabu může být při bočním větru s deštěm exponován vlhkostí. 
- Jaký význam má okapnička FeZn pod hranolem? 

 V 26 Detail ukotvení vazníku 
- Stěnová i střešní skladba shodně označeny S6. 
- V detailu není zakreslena provětrávaná fasáda popsaná ve skladbě. Platí obrázek nebo 

skladba? 
Ostatní části 
 Složka A 

- Souhrnná TZ – není uveden postup výstavby. Rozhodující a dílčí termíny podrobněji (str. 33).  
 Složka C1 

- C02 Koordinační situační výkres: 
- Příjezd nesplňuje parametry obousměrného provozu; Napojení křížení komunikací by mělo být 

pomocí oblouků s příslušným poloměrem respektujícím možnosti zatáčení vozidel; Kapacita 
vyznačených parkovacích míst je nedostatečná; SO 11 je veden jako parkoviště, nejsou zde 
však vyznačena parkovací místa; Vozidlo zásobování jídelny zablokuje přístup k tělocvičně; 
Chybí podrobnější specifikace přípojek (materiál, průměr, hloubka uložení, délka…);  

 Složka C3 výkres S01 Situace 
- Chybí legenda zaznačených odstupových vzdáleností. Hydrant zakreslen v silnici. 
 

5. Doplňující otázky k práci. 
1) Proč jsou středové nosné zdi založeny do hloubky -1,015 m a obvodové zdi do hl.  -1,765 m? 
2) Vysvětlete princip kótování stěn. Stěna tl. 240 mm je kótována 250 mm a příčka tl. 115 je 

kótována 125 mm. 
3) Proč je obklad v okolí umyvadel navržen až do výšky 2100 mm? 
4) Nakreslete a popište, jak jsou řešeny spoje fasádních desek Cembrit na odvětrávané fasádě? 
5) Jak je řešeno napojení parozábrany ze střešní na stěnovou část? Viz detail V25 (Vazníková 

střecha). 
6) Lze nějakým technickým opatřením účinně omezit vliv tepelných mostů způsobených 

hmoždinkami s kovovým trnem u použitého kontaktního zateplovacího systému? 
7) Proč je v projektu zvolena atypická výška dveří 2030 mm? 
8) Popište, jak je v objektu řešeno vytápění a příprava teplé vody? 

 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální stránce je dobré. Výkresová dokumentace je vcelku přehledná. Kvalita a 
grafika textové části je na dobré úrovni. Text obsahuje zanedbatelné množství překlepů a je prost 
gramatických chyb.  
 
7. Práci hodnotím:  
Závěrečnou práci Lenky Strouhalové hodnotím stupněm B/1,5.  
  
Brno, dne 27. 01. 2014  Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


