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Studentka zpracovala diplomovou práci na téma: „Lezecké centrum“.
Součástí předložené diplonové práce je studie stavby a dokumentace pro provedení stavby
včetně  části  stavebně  konstrukční  části,   požárně  bezpečnostního  řešení  stavby.  Stavební
fyziky a části vzduchotechniky.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ☐ x ☐ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů x ☐ ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x ☐ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Projektová  dokumentace je podrobně zpracována. Výkresová část  je přehledná, nicméně
z formálního hlediska doporučuji  pro lepší práci s  výkresy tyto rozdělit na více jednotlivých
řezů či pohledů a popř. kordinační situaci orientovat podélně s hlavním objektem lezeckého
centra. Tyto výhrady  jsou však čistě subjektivní a diskutabilní.

Připomínky a dotazy k práci:

1 /  Architektonické řešení:  z  čeho vychází  celková barevnost  objektu  navržená v  pouze v
šedých tónech i vzhledem k absenci oken v horních  částech stavby.
2 /  Osvětlení  šaten a sociálního zázemí ve 2.NP – proč  zde nebyla navržena další okna, která
by  zjednodušila  soustavu  nuceného větrání a zajistila denní světlo ? Osvětlení hlavní lezecké
haly  bude dostačující při výšce bezmála 12 m pouze  střešními světlíky?
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3 / PBŘ – je  nutné  venkovní  schodiště na východní  fasádě  při  mezní vzdálenosti k CHÚC do
20 m?

4 / Jak je řešeno odvodnění střechy v úrovni 3.NP a 2.NP. Pro odvodnění  střechy ve 2.NP jsou
navrženy dvě střešní vpusti , popistě řešení svislého stoupacích potrubí dešťové kanalizace  a
jeho koordinaci v interiéru  nižších pater,  které zde chybí.

5 / Jak by mohl být řešen detail styku  šikmé provětrávané  skladby  S5 a  svislé fasády  S1
opatřené KZS?

6 / Jak by  mohlo být řešeno optimální vytápění objektu a přípravu TUV? Je zde prostorová
rezerva na vhodné umístění technické místnosti?

7 / Jak lze vyřešit  provedení základové drenáže a kam ji lze odvádět ?

Závěr:

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy
stavby  v  širším  měřítku.  Práce  je  kvalitně  provedena,  výše  popsané  nedostatky  jsou  z
především z nedostatku praxe v oboru  a  jsou diskutabilní.
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