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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Vysokoškolská závěrečná kvalifikační práce byla studentkou velice pečlivě zpracována. Práce 
obsahuje stavební část projektové dokumentace pro realizaci stavby a vybrané oddíly profesí. 
Dokument odpovídá zadání. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 
Předloženou práci lze z hlediska úplnosti a podrobnosti jednotlivých částí považovat za příkladně 
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. Například číslování stran není pro celou práci, 
nýbrž jsou očíslovány dílčí části vždy od 1. Tímto způsobem nelze odkazovat na konkrétní strany, 
neboť se v rámci práce opakují. 
 
3. Základní zhodnocení práce: 
Řešení objektu je po technické stránce provedeno na vynikající úrovni. Úroveň výkresové 
dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení podrobná a jasná. Práce obsahuje 
studii, vizualizaci objektu a velké množství specifických příloh (stavební fyzika, statický výpočet 
vybraných konstrukcí, TZB - ZTI, požárně – bezpečnostní řešení, výpočet denního osvětlení, 
akustické posouzení). 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 
Výkresová část 
� Část B - studie 

- Koncepce objektů je rozlehlá a nehospodárná, velký podíl chodeb. 
- Zařizovací předměty by bylo možné více centralizovat a tím omezit délky trubního vedení. 
- Výdejny jídel by bylo vhodnější soustředit do jediné, umístěné blíže kuchyni. Požadavky na 

odlišnosti stravování dětí různého věku a zaměstnanců lze řešit časovou organizací výdeje. 
- Prostorové zázemí kuchyně a skladů je poddimenzováno. 

� C.1.2 Situace, koordinační situace 
- Přípojky sítí by bylo vhodné podrobněji specifikovat – materiál, hloubka uložení, délka, 

spádování. 
- Trasování přípojek je nehospodárné, nelogické. 
- Obtížné zajíždění pro zásobování kuchyně, chybí točna. 
- Barevně odlišené plochy ve východní části pozemku nejsou v legendě popsány. 
- Parkoviště mohlo být situováno blíže vstupu do budovy a s větší kapacitou. 

� Skladby 
- Zdicí materiál jsou tvárnice, nikoli cihly. 
- Hodnotu faktoru difuzního odporu má význam uvádět u plošných vrstev – tj. u armovací vrstvy 

a vnější povrchové úpravy. U lepicího tmele desek Etics není podstatná. 
- S05 – malá tl. podkladních vrstev nebude dostatečně eliminovat narušování rovinnosti vlivem 

objemových změn podloží. Doporučená tl. kameniva min. 300 mm. 
- SP1, SP2, SP3 – Separační vrstva z PE folie je na podlahovém topení nevhodná. Trubní vedení 

musí být přímo v zálivce.  
� C2V04 Půdorys 1NP 

- Grafika čerchované čáry obkladů mohla být srozumitelnější. 
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- Přípravna jídel 168 – ostrovní vaření by bylo v takovémto provozu praktičtější. Myčku a dřez 
by bylo vhodné situovat blíže k sobě. 

� C2V06 Půdorys 1NP 
- Veřejné toalety u sálů mohly být dostupné z chodby, nikoli přes šatnu. 

� C2V18 - 20 Půdorysy ploché střechy 
- Bezpečností prvek P1 kotven skrz střešní souvrství je potenciálním zdrojem poruch 

hydroizolační celistvosti ploché střechy. 
� C412 Vodovodní potrubí 

- Obtížně rozlišitelná grafika potrubí (v černobílé .pdf verzi). 
� C431  

- Není předepsána tloušťka tepelné izolace potrubí. 
 
Textová část 

- Koncepci vytápění a řízeného větrání není věnována dostatečná pozornost. Tyto aspekty mají 
podstatný vliv na provozní náklady a uživatelský komfort. 

 
5. Doplňující otázky k práci. 

1) Základy, řezy a detail CV21. Vysvětlete postup provádění základů. Proč je hloubka založení 
na úrovni -1,850 m?  

 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 
Zpracování po formální stránce je vynikající. Výkresová dokumentace je velice přehledná. Kvalita a 
grafika textové části je na dobré úrovni. Drobné gramatické nedostatky jsou omluvitelné. 
 
7. Práci hodnotím:  
Závěrečnou práci Kitti Iván hodnotím vzhledem k rozsahu a provedení stupněm A/1.  
            
Brno, dne 22. 01. 2015  Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


