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Diplomantka zpracovávala diplomovou práci na téma „Infekční klinika“. Jedná se o objekt 
se dvěma až třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, umístěný v rovinatém terénu 
v severní části města Šumperk. Objekt je rozdělen na dvě samostatná křídla B a C pro různé 
skupiny pacientů (dětští a dospělí pacienti). Konstrukční systém obou křídel je zděný 
z keramického zdiva, stropy jsou monolitické železobetonové, střechy nad objekty jsou šikmé 
pultové dvouplášťové. Mezi křídly pro pacienty se nachází komunikační a další společné 
prostory – část A. Konstrukční systém je stejný jako pro křídla B a C, střecha je šikmá 
jednoplášťová. 

Diplomová práce obsahuje části předepsané v zadání, kromě samotného projektu pro 
provedení stavby také specializace z oboru vzduchotechniky a betonových konstrukcí, řešení 
požární bezpečnosti a problematiky stavební fyziky. 

 

Připomínky k diplomové práci: 

- objekt B, suterén: pravděpodobně omylem jsou zde dvě místnosti BP.06. 

- objekt A a C, 3.NP – chybné výškové kóty (viz řez), chybná čísla některých místností 

- výtahy zakresleny ve všech výkresech pouze jako výtahová šachta, chybí podrobnosti 
(opláštěná šachty a portálu, velikost samotného výtahu, kotvení, otevírání), osobní výtah 
v objektu A je ve 2.NP a 3.NP označen jako lůžkový. 

- výkresy střešních konstrukcí (krovů) jsou místy nedostatečně zakótovány a popsány 
(sklony, výškové kóty, profily řeziva), profily prvků jsou diskutabilní. 

- výkresy základových konstrukcí – v místech u výtahových šachet chybí pravděpodobně 
krčkové zdivo 

- v projektu jsou pouze podélné řezy, pro přehlednost je lepší kreslit primárně příčné řezy 

- součástí diplomové práce je specializace vzduchotechnika včetně dimenzování části 
potrubí, chybí ovšem zanesení prostupů těchto potrubí do půdorysů alespoň v řešených 
částech. 

 

Dotazy k obhajobě: 

- vysvětlete dopravní řešení celého areálu (příjezd pacientů auty/sanitkami, návrh počtu 
parkovacích stání, velkou rozlohu zpevněných ploch, odvod dešťových vod z těchto ploch, 
oplocení pozemku, a podobně) 

- pro koho je určena místnost A1.07 Jídelna? Jak bude prováděn dovoz jídel, mytí nádobí? 



- u zděných stěn kombinujete maltu pro tenké spáry a zdící pěnu. Není vhodnější vybrat si 
jen jeden systém? 

- zdůvodněte použití zvolené konstrukce krovu nad objekty B a C a její výhody/nevýhody 
oproti např. řešení příhradovými vazníky. 

 

Závěrem lze říci, že diplomantka zpracovala diplomový projekt na dostačující grafické i 
technické úrovni, nalezené nedostatky jsou pravděpodobně v důsledku velkého rozsahu práce 
a menších projekčních zkušeností. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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