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Diplomant Bc. Aleš Kadlec  vypracoval diplomovou práci na téma „Sportovní centrum“.  
Jedná se o diplomovou práci ve formě projektové dokumentace obsahující všechny 
předepsané části. 
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části 
projektu.  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

C. 02  CELKOVÁ SITUACE 
• Vysvětlit, proč nazýváte přípojky novými vnitřními rozvody (voda, kanalizace). 

• Není patrna trasa plynu mimo staveniště. 

D. 1. 1  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Výkr. D. 1. 1. 01  1.NP 
• Místnost vedle m.č. 106 není nijak označena. 

• Není vhodné označit sedátko pro invalidy ve sprše značkou WC. 

• Na výkrese není zřejmé, co znamená označení WC1, WC2. 

• Vysvětlit jak bude provedena dilatace v m.č. 101 (viz poznámka o umístění dilatace v této 

místnosti). 

Výkr. D. 1. 1. 02  Řez A-A 
• Vysvětlit fungování nopové folie v řezu základů v tomto konkrétním výkresu. 

• V řezu podlah by měla být skladba Sp popsána až po rostlý terén – vše nové označit. 

• Skladba Ss2 – zdůvodnit funkci uvedené netkané textilie pod živičné pásy. 

Výkr. D. 1. 1. 05   Plochá střecha 
• Vysvětlit návrh skladby střechy z důrazem na přitížení kačírkem. 

D 1. 2.  STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Výkr. D. 1. 2. I  Detail u dveří 
• Skladba Sp1 – keramická dlažba se zdá příliš tenká. 

Výkr. D. 1. 2. J  Detail atiky 
• Vysvětlit, proč jsou nad sebou dva SDK podhledy. 

Vzhledem k  zadanému tématu a následnému zpracování zadané problematiky a s ohledem 
na výše uvedené připomínky a k předložené práci hodnotím diplomovou práci 

                                             Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5  
V Brně dne 20.1.2017                                                              ................................................... 
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