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V řešené diplomové práci se diplomant dopustil následuiících chyb a přehlédnutí:

- na výkresu situace - chybí označení stavebního pozemku a hranice staveniště (doporučuji barevně vyznačit
hranici parcel), graficky zvýraznit (zpřehlednit) hlavní objekt a ostatní navrhované části stavby, lépe graficky
vyznačit zpevněné plochy zejména parkoviště, parkovací stání pro zdravotně postižené osadit ke vstupu do
objektu

_ nedoporučuji umisťovat parkovací stání v přímém napojení na komunikaci, vyznačit velikost parkovacího
stání-délka, oznaěit sjezd na komunikaci + odvodnění, doporuěuji prostor pro odpad mimo příjezd zákazniků,
stavební objekty přípojek rozdělit na jednotlivé profese (voda, kanalizace, apod.)

- oddělit pojem přípojky inženýrských sítí a vnější domovní rozvody, v místě zpevněných ploch osadit podzemní
sítě do chráničky

- pro vytyčení stavby je vhodné uvést body v souřadnicích X,Y (JTSK)
- na výkrese základů upřesnit profilzákladů v řezu D-D při podsklepené části
- chybí oznaěení výpisu prvků na výkrese půdorysu, odvětrání místností bez oken v 't.S - zda je vyhovující

prostup stěnou
- vstup do objektu řešit více reprezentativněji, vstupní halu oddělit zádveřím, dispozici v úrovni 1.NP doporučuji

prostor sauny doplnit s možností venkovní ochlazovny, odpočívárnu doplnit o prostor s občerstvením, zázemí
šaten mužů a žen doplnit o klasické WC s umyvadlem, technikou místnost č.124 umístit mimo prostor pro
veřejnost

- upřesnit tloušťku podlahy v 1.NP s ohledem na tloušťku tepelné izolace podlahy vč. úpravy rampy při vstupu
do objektu, graficky označit vrata do garáže a popsat způsob řešení vrat do garáže v řezu A, doporučuji zvýšit
výšku soklu

- do půdorysu 2.NP nedávat zakreslení krovu (pouze pohled na střechu), graficky označit skutečnou velikost
sprchového koutu

- ve 3.NP doporučuji oddělit WC od obytné místnosti, lépe řešit dispozici pokojů v bytě
- pozor na akustické vlastnostidělících příček mezi pokoji
- upřesnit grafické schéma řezu ploché střechy, pozor na založení zdiva na věncové obezdívce stropu
- plastové terče pod betonovou dlažbou terasy v detailu č.1 doplnit o ochrannou vrstvu, upřesnit napojení

hydroizolace na dveřní profil, doporuóuji zvětšit tl. cementového potěru podlahy dle zásad výrobce systému
- doporuěuji zvážit vhodnost použití hydroizolace ploché střechy z asfaltových pásů s ohledem na složité

detaily, betonový patník volně položeny na skladbu střechy nebude mít dostatečnou stabilitu
- na výkrese detail 5 - doporučuji přímo nenapojovat pevný ŽB strop a montovaný podhled
- popsat protiskluznost podlah v mokných procesech + odvodnění podlah
- doporučuji oddělit schodiště do 1S na úrovni 1NP, upřesnit velikost dveří při vstupu do objektu
- u vstupu do objektu doporučuji navrhnout čistící zónu
- při řešení pohledů doporučuji anýraznit architektonický výraz stavby
- celkově řešit seznam příloh projektu v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb

Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání diplomové práce.
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