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Diplomant ve své práci eší novostavbu wellness centra v Ostravě.

v ešené diplomové práci se diplomant dopustil následuiících chvb a p ehlédnutí:

- na v kresu situace doplnit hranici parcel a parcelní čísla, okótovat parkovací stání a
zpevněné plochy chodníkťr apod., ubrat na ,,barevném" ešení ploch, doplnit oplocení
pozemku

- doporučuji vl razně vyznačit hlavní vstup do objektu, prostor pro odpadky doporučuji vyčlenit
na okraj ešeného území a chránit p íst eškem

- pro vytyčení stavby je vhodné uvést body v sou adnicích x,y (JTsK)

- na r4 kresu situace je objekt označen 1,2,3 na ostatních v kresech A,B (doporučuji sjednotit)

- chybízákladoq pas v místě hlavního vstupu (stavba jezaložena pouze na podkladním betonu)

_ up esnit dispoziční a provozní ešení místnosti označené ,,bufet" v souladu s hyg, p edpisy
- up esnit vl šku dve í 2050mm
- hygienické zázemíWC oddělit p edsíní s umyvadlem, up esnit odvětráníWC
- p ed WC pro inv. musí blit voln prostor ší ky 1,5m

- místnost s ví ivkami doplnit graficky o za izovací p edměty
- ozn, ší ku točitého schodiště

prostor kotelny a strojovny VZT odhlučnit od klidovych
stacionárních kot! nutno provést rovnou podlahu
pred pokoji ve 2.NP je zbytečně velká chodba a uzky
sloupkem a zábradlím

_ doplnit tepelnou izolaci u detailu C1 (tepeln most), pro ve ejnli prostor není vhodné točité
schodiště dan ch rozměrťr

- doplnit kótu p esahu st echy, doporučuji snížit tl. železobetonové desky markl zy nad
vstupem, ze spodní strany markyzy doplnit okapoq nos

- určit pr hyb vaznice 100/140mm
- doporučuji zvážitvhodnost lehké plovoucí podlahy

P edložená diplomová práce splňuje požadavky zadání diplomové práce.

Klasifikační stupeň ECTS: Dl2,5

V Brně dne 18. 1. 2013
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