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Popis práce:
Úkolem diplomanta bylo vypracování stavební části prováděcího projektu novostavby Penzionu na
základě zpracované vlastní architektonické studie ubytovacího a restauračního zařízení v souladu
se základními hygienickými, provozními, typologickými a obecně technickými požadavky na
občanskou výstavbu.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x n n D

2. Přístup autora přizpracování práce X ! n n
3, Využití odborné literatury a práce s ní x ! l n
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x n n n
5. Splnění požadavků zadání práce X n n D

celkové hodnocení a závér:
Z urbanisticko-architektonického hlediska je návrh novostavby situován jako samostatně stojící
objekt, na konkrétní parcele v k.ú. Perknov u Havlíčkova Brodu v zóně určené pro občanskou a
bytovou výstavbu. Novostavba penzionu je hmotově řešena jako dva samostatné objekty - objekt
ubytovací a objekt restaurační části s bytem majitele. Diplomant řešil oba objekty jako

dvoupodlažní, objekt restaurace je částečně podsklepený, ukončené sedlovými střechami.
Architektonické řešení koresponduje se současnými trendy moderní výstavby, jde o moderně
pojaté řešení s použitím přírodních materiálů. Dispozičně-provozní řešení objektu splňuje
požadavky kladené na občanské stavby a užívání těchto staveb osobami se sníženou schopností
pohybu a orientace.
Stavebně technické řešení je zdařilé, doložené vedle technické zprávy se základními výkresy
stavební části prováděcí dokumentace výpisy prvků, množstvím detailů řešených konstrukcí a
posouzením konstrukcí z hlediska stavební fyziky a požárně-bezpečnostním řešením objektu.
VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované práce
pozitivně hodnotím grafické zpracování, přehlednost uspořádánía orientaciv projektu.
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Konzultace projektu probíhaty pravidelně a konstrul{ivně, diplomant prokázal velmi dobrou
technickou vyspělost a schopnosl koncepčního myšlení a tvorby.

Předkládanou diplomovou práci navrhuji na"udělení pochvaly děkanem za vynikajíď zpracováni
diplomové práce,
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