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Popis práce:
Ukolem diplomanta bylo vypracovat na základě architektonické studie samostatně vypracované
studentem stavební část prováděcího projektu novostavby Penzionu pro seniory v souladu s
územním plánem obce a požadavky stanovenými vyhláškami a předpisy pro tento druh
dokumentace.
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x n n n
2. Přístup autora přizpracování práce x n ! n
3, Využití odborné literatury a práce s ní x D ! n
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce X n ! n
5, Splnění požadavků zadání práce x n tr D

celkové hodnoceni a závér:
Z urbanisticko-architektonického hlediska je návrh novostavby situován jako samostatně stojící
objekt, na konkrétní parcele v k.ú. Vepřová v zóně určené pro občanskou a bytovou výstavbu.
Diplomant řešil nový objekt jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený, ukončený šikmou střechou
z příhradových vazníků. Parkování je zajištěno na řešené parcele. Architektonické řešení
koresponduje se současnými trendy občanské a bytové výstavby, byly použity moderní materiály.
Zďlímavéje také materiálové řešení fasád objektu.
Dispozičně-provozní řešenísplňuje požadavky kladené na občanské stavby, celý veřejně přístupný
provoz služeb je řešen jako bezbariérový pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a
orientace, s dostatečným zázemím jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance tohoto provozu.
Stavebně technické řešení je doloženo vedle technické zprávy se základními výkresy stavební
části prováděcí dokumentace výpisy prvků, detaily a posouzením konstrukcí z hlediska tepelné
iechniky a statického posouzení dřevěných vazníků, také požárně-bezpečnostním řešením
objektu.
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VŠKP byla zpracována samostatně ve stanóveném termínu i rozsahu. U prezentované práce
pozitivně hodnotím grafické zpracování, přehlednost uspořádání a orientaci v projektu.

Konzultace práce v průběhu zpracování projektu byly pravidelné a konstruktivní.

Předkládanou diplomovou práci navrhuji na udělení pochvaly děkanem za vynikající
zpracování diplomové práce.
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