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V eŠené diplomové práci se diplomant dopustil následujících chyb a p ehlédnutí:

na u. kresu situace - chybí oznaČení stavebního pozemku a hranice staveniště (doporučuji barevně
vyznaČit hranici parcel), graficky zvyraznit (zp ehlednit) hlavní objekt a ostatní navrhované části
stavby, vyznačit umístění parkovacího stání pro zdravotně postižené, navrhnout prostor pro odpad,
oddělit pojem p ípojky inžen rsklich sítí a vnější domovní rozvody, v místě zpevněn ch ploch osadit
podzemní sítě do chráničky, pro p ehlednost doporučui situační 14 kresy v praxi doplnit o širší vÁahy
pro vytyčení stavby je vhodné uvést body v sou adnicích X,Y (JTSK)
vy7kres základ - součást architektonicko-stavebního ešení
v pťrdorysu 1.S prostor učebny tepelně odizolovat od prostor garáží, WC pro zdravotně postižené
zp ístupnit p ímo z prostoru chodby včetně vybavení dle vyhlášky o bezbariérovosti, p i velkorysém
eŠení schodiŠtě do 1.S doporučuji rozší it prostor u spodní podesty, p i návrhu rn tahové šachty -

zkonzultovat prostor s dodavatelem v tahu, dye e do tanečního sálu rozší it, dispozičně vhodněji
ešit provoz technického zázemí a prostor v uky, doplnit odvětrání prostor

vhodněji eŠit prostor sprch, velikost umyvadel, směr otvírání a velikost částí dve í

Popsat zvukové odizolování schodiště a vi tahové šachty od ostatních konstrukcí stavby, popsat
prostor za 14 tahovou Šachtou, srozumitelněji rozkreslit schodiště na rjrovni 1.Np, upravit
podchodnou u. šku pod schodištěm v 1.S
popsat dilataci objektu
p dorys 1.NP - dve e do uČeben otvírat ve směru niku, doporučuji širší prostor zádve í, p i vstupu
do objektu umístit prostor vrátnice, hygienické zázemí rozší it na počet osob (nap . počet
umyvadel), zvětšit p dorys WCzázemí. Z žen p ístup do místnosti 110.
okenní otvory do uČebny malby navrhnout směrem s ohledem na rjčel místnosti
učebny doplnit umyvadlem
popsat protiskluznost podlah v mokl. ch procesech + odvodnění podlah
celkově eŠit seznam p íloh projektu v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb

p edložená diplomová práce splňuje požadavky zadání diplomové práce.

Klasifikační stupeň ECTS: Bl1,5
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