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Dip1omová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby ,,Domova pro seniory" v obci
Dmovice, olres Blansko.
Navržený objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží.
Konstrukční systém budor,1' je navržen ze stavebního systému HELIJZ, obvodové zdivo suterénu bude
provedeno zBTB tvarovek. Záklaďy jsou zprostého betonu CI6l20. Stropní systém je navržen
z filigránoých desek. Schodiště je dvouramenné, železobetonové, deskové. Střeclra je rravržena jako
plochá' jednoplášťová. Kornín je dvou prťrduclrový systému Sclriedel.

V projektové dokumentaci se vyskytly tyto nedostatky:

v' č.2 - situace
u vytyčení objektu chybí druhé polohové kóty, HUP a ELS by měly být na přípojce do objektu

v.č.3- záklaďy
pod stěnami lytahov.ých šachet by měl být hlubší základ, uskakování základů u výtahoých šachet by
mělo být provedeno blíŽe šachet, někde není zakresieno vůbec

v. č.4 - půdorys 1.S
m.č. S08 (šatna-muži) by měla být propojena s m.č. S09 (předsíň), objasněte jaká bude zárubeň dveří
v nosných stěnách a popište způsob jejich zakreslení a kótování, v m.č. 521 (masáŽe) a v m.č. 561
(údržbářská dílna) by mělo být umístěno umyvadlo, v m.č. 351 (kotelna) by mě1a být vpusť

v. č' 5 - půdorys l.NP
uveďte způsob přepravy jídla do jídelny (m.č. 145), neměly by být v m.č. 149 (přípravna) a v m.č. 159
(umývárrra) podávací okénka, m'č. 146, 149 a l59 by musely mít samostatný projekt vnitřního
vybavení včetně zattzovacÍch předrnětů ZTI, v m.č. 145 (ídelna) by bylo vhodné umístit umyvadlo

v. č. 9 - svislý řez B-B'
první schod schodiště by měl IeŽetnaŽB stropní desce a základě, chybí zakreslení odvodnění l"ýkopů
a trasy PT

v' č. 10 strop nad 1.S
u sklopených řezů na schodišti spodní hrana mezi ramenem a podestou musí navazovat u obou ramen

v. č' 11- stropnad 1.NP
sklopené Íezy na schodišti by se měly vést v úrovni stropu, který kreslíme, a na mezipodestě, nikoliv
o patro níž

v. č. 15 - technickýpohled
poloŽky č.49,66 - ocel: jakou brrdou mít povrchovou úpravu

Specia1izace BZK - schodiště a seminární práce na téma ,'Domov pro seniory" jsou součástí
drplomové práce. .&

Předložená práce splňuje požadavky zadáni.
Diplomantka má přelrlď o navrhování stavebních konstrukcí a materiálů.
Grafické zpracovánije na dobré úror.ni.
V drplomové práci se objevily jisté nedostatky zřejmě zpťrsobené nezkušeností.

Klasifikační stupeň ECTS: C/2
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