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K diplomové práci mám následující připomínky: 

 

Situace  Není zakreslen požárně nebezpečný prostor. Vysvětlete provoz na parkovišti, 
zejména vyjíždění automobilů.  

 V textu není nikde uveden výpočet parkovacích míst. Z čeho student vycházel, 
při řešení výkresu situace? 

 

Půdorysy  Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., v planém znění, je požadavek - Ve výukových 
prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je 
zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 
45 °C. Kde je tento požadavek splněn?  

 Jaký bude nejvhodnější typ vytápění vzhledem k výšce místností? 

 Jaký je požadavek na tepelnou jímavost podlahy? Jaký byl proveden návrh 
v projektu? 

 Zdůvodněte osazení dveří u místnosti WC pro tělesně postižené. Vysvětlete, 
jak bude otevírat kliku imobilní na invalidním vozíku při odchodu z WC.  

 Byla v projektu řešena akustika z hlediska posouzení doby dozvuku? Případně 
jaké by mělo být navrženo opatření.  

Místy na výkrese není okótována konstrukce. 

 

Stropní konstrukce Chybí označení věnců, aby byl zřejmý jejich rozsah.  

 

Řezy  Výkresy řezů nejsou dostatečně kotovány. Nejsou dokresleny skladby podlah. 

 

Pokud má student v řezu zakreslen původní terén, měl by se ujistit, že situace se zakreslenými 
terénními úpravami je správně řešena a vysvětlit, jak bude terén upraven na 
hranici pozemku se sousedním pozemkem. Viz výkres č. B1.05. 

 

Detaily Vysvětlete proveditelnost hydroizolace z asfaltových pasů, zejména ohebnost 
tohoto materiálu na atice, kde je ohnuta v přímém úhlu 90°. Vysvětlete, kde 
bude končit parozábrana v detailu atiky.  
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Závěr:  Jedná se o velmi zdařilou práci a student při jejím zpracování prokázal velkou 
zdatnost a schopnost uplatnění svých nabytých vědomostí. Práci hodnotím jako 
výbornou. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A / 1,0 

 

V Brně dne 24. ledna 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


