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Student zpracoval diplomovou práci na téma „Polyfunkční dům v Brně“. Práce obsahuje 

prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh.  

1) Koordinační situace – u přípojek pod zpevněnými pojezdovými plochami chybí 

naznačené chráničky, nebo vepsat do poznámky. 

2) Půdorysy – tloušťky čar by mohly být více patrny – horší orientace ve výkrese. Ve 

vyšších patrech chybí naznačení odvodnění balkónů.  

3) Půdorys 1NP – jak je myšlen provoz místnosti 105 – hlavně kolárny? Jedná se o 

otevřený prostor? Při vstupu do administrativní části musí host k recepci a následně 

opět zpátky směrem ke kancelářím. Možná se nabízí vhodnější umístění recepce. 

4) Řez A-A – popište technologický postup železobetonového schodiště z (např.) 3NP do 

4NP. 

5) Řezy – zdůvodněte navržený zavěšený podhled ve většině prostor. 

6) Pohledy V a S – jak bude zajištěna minimální hygienická výměna vzduchu 

v administrativní části – dvoupatrová kancelář – všechny okna jsou fixní. 

7) D4 – jak je zajištěn proti pohybu blok tepelné izolace z tvrdé pěny – Purenit, u prahu 

dveří? 

8) D5 – v detailu exteriérový žaluziový box – přiznaný. V pohledech naznačen spíše 

podomítkový box. 

9) D7 – obvodový plášť – naznačena odvětrávací? (šipka ukazuje opak)  mřížka – je její 

rozměr dostačující pro větrání předsazeného pláště? 

10) Stropní dílce – osvětlete důvody pro volbu skládaného typu stropní konstrukce. 

 

Projektová dokumentace je dobře zpracována. Výkresová část je přehledná, čitelná. 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 

stavby v širším měřítku. Práce je kvalitně provedena, výše popsané nedostatky jsou z 

především z nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 
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