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Studentka zpracovala diplomovou práci na téma „Požární stanice“. Práce obsahuje prvotní 

studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh a specializací.  

1) Koordinační situační výkres – jakým způsobem byl navržen počet parkovacích míst?  

2) Půdorys základů – Základové pasy budou uloženy na hutněný násyp (Řez Az) – pravá 

část)? Popište technologický postup. Chybí PT, UT. 

3) Půdorys 1NP – Jak je uloženo schodiště, z jakého půdorysu v dokumentaci tyto 

informace získáme? V které části projektu je vypsána skladba okapového chodníku 

(tloušťky atd.). Vysvětlete, proč je v místnosti 135 (úklidová místnost) umístěna 

podlahová vpusť a v místnosti 132 (úklidová místnost) se nenachází? Odvětrání 

místnosti č. 129, 130 rozměru 150/150 mm je v jaké výšce? Místnost 129 – jedná se o 

kotelnu nebo technickou místnost (názvosloví)?  Jakým způsobem je řešen přístup 

k čistícím kusům dešťových svodů?  

4) Půdorys 2NP-I – jak je řešeno větrání výtahové šachty? Kde se nachází strojovna? U 

pisoárů se navrhuje podlahová vpusť. Jsou v místnostech navržené podhledy např. pro 

VZT, instalace, elektriku atd.? Nebude chodba 201-I příliš tmavá? 

5) Řez A-A – Je nutné zateplovat montážní jámu? Jak bude řešeno ukončení zděných 

příček u ŽB monolitického stropu? 

6) Řez B-B – jak je komínové těleso nad rovinou střechy zatepleno? Komín volit vyšší 

(lepší účinná výška komínu). Z pohledu je patrné, že při větru se za určitých okolností 

mohou zplodiny dostat do místností 2NP. 

7) DETAIL H – jak budete provádět skosení hrany podkladní betonové mazaniny (v místě 

zpětného spoje) po tak velké půdorysné délce objektu? 

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

Diplomovou prací studentka dokázala, že zvládla 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. 

Doporučuji SZZ komisi navrhnout studenta, jeho práci na ocenění: 

Pochvala děkana za vzorně vypracovanou diplomovou práci. 
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