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1) oponentní posudekbyl vypracován na diplomovou práci s názvem

,rVysokoškolské kolej e",

kíerou ve školním roce2}t3l2014 zptacovala studentka Bc. Tereza Glogarová

2\ Splnění zadánia stanoveného obsahu práce

Projekt obsatruje §rto časti:

ča.tl-Dokladováčást
Čest g - Podklady a studie
čest c - Architektonické a stavebně technické řešení

Cl - Textová část
C2 - Výkresová část
C3 - Požárně bezpečnostní řešení
C4 - Specializace

Diplomová práce je zpracovarra v rozsahu a kvalitě, jež odpovídají požadavkŮm

na její zaďáni a ve stanoveném obsahu.

Textová ěást A a graťrcká část B slouží jako podklad pro ryracovéní vlastního
projektu - ěa§t C. Obě ěasti, A i B, jsou zpracovány velmi pečlivě a přehledně řeŠÍ

Ósazení objektu vysokoškolslcých kolejí na stavebním pozemku a jeho vazby na okolÍ,

za současného respektování uzemního plánu města NovY Jičín a vedení stávajících
inženýrských sítí.

Čast C diplomové práce je vypracována velmi podrobně, včetně výbomě zpracovaných
detailů vproblematických částech stavby. Technická zpráva je odbomě popisná,
její ělenění respektuje akťuátní legislativu. Textová ěást dále obsahuje tepelně technické
posouzení obvodoqfch konstrukcí, zptacovarÉ pomocí programu Teplo 2012

á energetický štítek obálky budovy, znéhožje patrrré, že navrhovaný objekt spadá

do klasiťrkační řídy B - úsporná. Přiložen je také přehledný výpis všech skladeb

vícewstqých konstrukcí s peělivou specifikací materiálrj, dtále posouzení sloupu

v programu Area20l1 a rn_ipočet počtu odstavných a parkovacích staní.

Grafrcká čast diplomové práce obsahuje všechny časti architektonického a stavebně

technického řešení projektu pro provádění stavby v zadalémrozsahu.
Požámě bezpečnostrú řešení stavby je zpracováno podrobně, včefirě graťrc§ich výsfuPŮ.

Č,ist aipto*ové práce - specialiŽace se zab;ývá náwhem dimenze sloupu ŽB skeletu

a obsahuje také statické posouzení.



3) posouzení úrovně stavebního řešení zadaného úkolu z hlediska konstrukčního,
provozně dispozičního a architektonického.

Z hlediska konstrukčního se jedná o kombinaci montovaného Železobetonového

skelefu (záMady a nosné konstrukce v 1NP) s tradiční zděnou stavbou ve vYŠŠÍch

patrech objektu, doplněnou filigranovými stropními konsťukcemi, čímŽ bylo umoŽněno

nápadité riseni celkového tvaru a dispozic objektu. S ohledem na sifuování objektu

v lristupném terénu s dostatkem manipulačního prostoru na stavebním pozemku

hodnotím volbu konstrukěního systému stavby jako vhodnou.

Z hlediska provozně dispozičního je objekt vyřešen úěelně, s velkoryse pojatým

prostorem prosvětleného atria v centrální časti lNP objektu, znéhož jsou přístuPné

všechny další prostory objektrr. V přízemí jsou situovany veřejné prostory provozoven

s vlastaím zép:emim (knihkupecťví, copy centrum a mléčný bar), kíeré mohou vyuŽivat
jak ubytovaní studenti (a to bez nutrrosti prochazení venkovním prostorem),

tak veřejnost _ zejména pak studenti Vysoké školy podnikání, situované v bezprostřední

blízkosti objektu vysokoškolslcých kolejí. Dále se v 1NP rnrchéui vrátnice pro provoz

ubytovací části objektu, prádelna pro ubytované studen§, technické záaemi objektu

a dvě ubytovací jednotky, zruchžjedna je řešena jako bezbariérová. Další ťi nadzemní

podlaží jiou určena už pouze ubytovaným studentum - jedná se o sedm samostatných

Óuyt ryct, bunělq obsahujících vždy pro danou buňku spoleěné prostory v urovni 2NP
(obytrlý prostor s kuchyňslcým koutem a komorou) a ve vyšších patrech dvoulŮŽkové

pokoje shygienickým záu;emim. Na stavebním pozemku je kromě samotného objektu

Ýš toteli navrženo parkoviště pro osobní automobily, dále přístupové chodníky

a zatravnéná plocha se zachovanlimi stávajícími vzrostl;imi sřomy. Z koncepČního

řešení dispozic a to zejména obytrrých buněk je ňejm{ že se zpracovatelka diplomové
práce snažila optimálně skloubit naroky současných studentu na komforfiú spoleěné

bydlení s funkčností, což se jí, dle mého niaoru,podařilo.

Z hlediska architektonického je celkový vzhled objektu pojat moderně

v jednoduchých geometrichých tvarech. Náwh ětyřpodlažní budovy s plochými
střechami je proveden s citem pto zasazení do okolní krajiny tak, aby netvořila
jednolitou mohufitou stavbu, ale mezí jednotlivými věžemi obytných buněk,

vysfupujících ze společné zékJadny pnmího podlaží, tak vznikají pruzory. Celkový
kladrr_ý dojem podtrhuje volba materiálů a barevného řešení fasády spolu s náwhem
zeLené střechy nad lNP.

K jednotlivým částem bakalářské práce jsou vzneseny následující připomínky.

V částech A, B, C3, C4 -bezpřipomínek

V části Cl:
_ Technická zpráva odst. Izolace proti vodě není potřeba předepisovat

v hygienických místnostech HI stěrku pod ker. obklady v celém rozsahu -
neekonomické.

- Výpis skladeb konstrukeí - ve skladbě S 18 je uvedena nesprávná celková tl. skladby

a u skladeb obsahujících spádovou wstvu bych doporučila uvést tl. skladbY

v její nejnižší i nejvyšší urovni.

4)



V části C2:

a) v provozně dispozičním řešení:

Z hlediska provozrě dispozičního považuji prárci za zdařilou, jednotlivé ProstorY
jsou uávateisry nrnteně promyšlené, pouze s mal;imi připomínkami.
provedením ubytovacích buněk v samostatnlých véžích dochi'.r'í ke zvýŠení

ekonomiclaých naroku z hlediska samotné stavby (napr. více obvodoqich stěn

a schodišť) a poté pii uživéŇ (potřeba energie pro vytápění z dŮvodu větŠÍho poČtu

ochlazovaných ploch), což je íLa druhé straně vyvaženo komfortem uŽivatelŮ

a estetickým žrvárnéumcelé stavby, které toto dispoziční uspořádání slcýttÍ.

b) v konstrukčním řešení

objekt je celkově konstrukčně řešen s velkou znalostí použitých materiálŮ, jejich volba
je provedena velmi citlivě.
Připomínkuji pouze opakující se chybné oznaěení řídy betonu C15l20 namísto C16l20.

c) v dodĚování zásad zakreslování stavebních konstrukcí

Z hlediska celkové graťrcké úpravy a vlastrťho graťrckého Ťvámění projektu je práce

velmi zdaňilá. Studentka dodržovala zásady pro zakreslovrání stavebních konstrukcí

dle ČSN.

5) Zhodnocení diplomové pníce z hlediska vlastního tvŮrČího přÍnosu studentlry

Závérem lze konstatovat, že diplomantka rytacovala zadaný ukol výborně a prakénala

velkou odbomou zralost a schopnost řešit samostatně dané problémy věetně detailŮ.

Kladně hodnotím zejména architektonické a funkění zťvámění objektq za pouŽití
modemích materiálů a konstrukcí.
Výše uvedené připomínky nejsou vzhledem k rozsahu a sloátosti zadání zásadního

charakterrr, ale pouze doporučením.

Diplomovou práci hodnotím:
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