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Popis práce:  

Dokumentace stavební části prováděcího projektu vycházela z architektonické studie samostatně 

zpracované diplomantkou. Studentka řešila objekt penzionu jako samostatně stojící na rovinném 

pozemku v k.ú. Čeladná. Stavba je řešena jako částečně podsklepený objekt se třemi nadzemními 

podlažími, ukončený sedlovou střechou nad hlavní částí  a  střechami vegetačními plochými.  Jedná 

se o objekt určený pro přechodné ubytování se zázemím a občanskou vybaveností umístěnou v 1.np 

objektu. Ve 2. a  3.np jsou řešeny ubytovací jednotky – apartmány s vlastní kuchyňkou. Technické 

zázemí objektu je řešeno v suterénu hlavního objektu.  

 

Hodnocení práce studenta: 

     

1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Dispoziční řešení  je zdařilé, funkční, parkování je navrženo v dostatečném počtu na pozemku 

investora. Oceňuji, že diplomantka dobře vyřešila složitý provoz penzionu, jeho zázemí a navazující 

plochy celého areálu. Celý provoz je správně řešen jako bezbariérový. V konstrukčním řešení byly 

použity moderní materiály a technologie užívané dnes pro výstavbu komerčních objektů. Zadání je 

zpracováno včetně části, která se zaměřuje na technický a technologický návrh budovy, jako 

vytápění, vzduchotechnika a návrh obnovitelného zdroje energie. Třetí část diplomové práce je 

zaměřena na detailní řešení hluku a vibrací z okolí budovy.  
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Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné ČSN.  Předložená 

dokumentace je přehledná a srozumitelná. 

 

Po prostudování celé dokumentace je potřeba dopřesnit následující: 

1.  Výkres 1. podzemního podlaží – zavádějící značení obvodových stěn ze ztraceného bednění – 

měly by být značeny jako železobeton. Jak by bylo řešeno provázání obvodové stěny ze ztraceného 

bednění s vnitřními stěnami z keramických bloků? Jak by bylo řešeno napojení hydroizolace 

suterénu v místě železobetonových stěn ze ztraceného bednění? 

2. Výkresy řezů – nesoulad v grafickém značení suterénního zdiva v řezech a půdorysu 1.pp, chybně 

zakreslený průběh skladeb podlah v místě dveřních otvorů. 

 

Závěr: 

Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a  dodržení 

stávajících norem pro navrhování občanských budov je na dobré úrovni.  Navržené konstrukční  a 

stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po doplnění uvedených  nejasností a 

nepřesností. V projektu nebyly shledány zásadní stavební ani konstrukční chyby.  
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