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Student zpracoval diplomovou práci na téma „BS Sport“. Práce obsahuje prvotní studie, 
projekt realizační dokumentace včetně textových příloh. Dále požárně bezpečnostní řešení, 
tepelnou techniku a specializace.  

1) Koordinační situace – v souhrnné technické zprávě napsáno souřadnicový systém        
S-JTSK, tento údaj není uveden na situačním výkresu. Není uveden údaj typu 
kanalizace. Chybí údaje relativních výšek, severka. Postrádám lapol, retenční nádrž, 
akumulační nádrž. Doporučuji více zakótovat přípojky. Popsat, kde se nachází 
vodovodní šachta, přípojné místo silového vedení, prostor pro odpad. 

2) Základy – naznačit prostupy. Lépe výškově zakótovat odstupňování patek. Chybí PT, 
UT, chybí severka. 

3) Půdorys 1NP – jak je řešena čistá, špinavá zóna na kruty. Na kolik osob jsou 
nadimenzované prostory pro zaměstnance, zákazníky? Poměrně velké místnosti. 
V technické místnosti doporučuji umístit podlahovou vpusť. Postrádám v rámci tohoto 
patra úklidovou místnost. Doporučuji v rámci baru zakreslit spulboy, umyvadlo pro 
zaměstnance, dřez, myčku atd.). Byl zde požadavek na řešení hygienického zázemí 
zaměstnanců pro osoby s omezenou schopností pohybu? 

4) Půdorys 2NP – k čemu slouží prostor mezi místnostmi 204c a 204d. Vstup do úklidové 
místnosti doporučuji z chodby. Chybí výškové kóty na podestě, odkazy na klempířské 
prvky atd. 

5) Půdorys 3NP – zdůvodnit velikost VZT strojoven, předpokládám, že vychází z dané 
specializace. Chápu myšlenku diplomanta umístit hygienické zázemí ve středním patře. 
Doporučovala bych umístění těchto místností i v tomto patře, dále i úklidové komory. 

6) Řez B-B – příčka v 3NP (+8,540) – popište zajištění. 

U sportovních staveb doporučuji řešit návrh vířivek, malé bazény, prostor pro hlídání dětí, 
sály na různé druhy předcvičování, menší zasedací místnost pro firemní meetingy. V každém 
případě záleží na podnikatelském záměru a požadavku investora. Kladně hodnotím 
vyhotovení dvou specializací v podobě TZB – vzduchotechnika, KDK, které časově zatíží 
řešení a dokončení diplomové práce, zásadně ovlivní celkovou koncepci a návrh objektu. 
K tomuto faktu by mělo být přihlédnuto při porovnávání jednotlivých diplomových prací. 

Diplomovou prací student dokázal, že obstojně zvládl základní problematiku návrhu. 
Chybí celkový náhled na stavbu jako celek. Některé výše popsané nedostatky diplomové 
práce jsou závažnějšího charakteru, nikoli však v extrémním důsledku pro stavbu. 
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