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Diplomová práce Bc. Nikoly Křístkové zpracovává stavebně technologický pnqekt polyfl"rnkČního

domu s pečovatelskou službou v !-|avířově, Jedná se o čryřpodlažní podsklepený objekt Číeněný

na tři křídla, Objekt je za|ožen na základových pasech 800 x 80ů řlnm z betcnu C25/30.

Základové pásy jsou podponovány velkoprůrněro,4irni žeiezobetonornýrni pilotami, V suterénu jsou

navrženy železobetonové rrosné stěny tl. 400 mm, v rnístnostech lPP, kde je poŽadavek na volrrou

dispozici, jsou nosné stěny nahrazeny železobetonovými s|oupy" Od 1NP přechází Železobeionový

nosrtý systém ve zděný systénr HEL|JZ, vodorovné konstrukce tvcří Železobetonové stropy tlouŠťky

200 mrn. $Jed kříd|"y objektu ,,A", o,B" a ,,ť je navrŽena obíouková střecha s proměniiqim sklcnern.

Střecha bude tvořená dřevěnrými vazníky a pokryta pleelrovou faleovanou krytinou. ttlad spojovací

ehodbou je navržena p|ochá jednoplášťc,vá střecha. Studentisa vypracovala technickou zprávu ke

stavebně techno|ogickému projektu - průvodní a souhrnnou teehnickou zprávu, Dále Bc.Nitr<o|a

Křístková přikládá v přílohách koordirrační situaci se šlrŠíml vztahy dopravních tras z hlediska

doprarr, lrlavních stavebních materiá|ů" Formou studie ;e podrobně pepsána realizace hlavních

technologíckých etap na provedení vazníkové střechy a rrronolítických stnopr3, na ktené je také

vypracován tee}rnologický předpis včetrrě kontrolního a zkušebního plánu. V rámci povinných přílolt

je vypracován projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních stro]Ů a n"lechanizmŮ. OalŠÍrni

pří|oharni jsou časovli plán hlavního stavebního cbjektu SO 01, ktený le zpraeován v prograrnu

Ccritec, p|án nasazení strcjů, časorni a finanční plán objektovY v MS Excelu a podrebrrý poloŽkor,li

rozpočet včetně r47kazu yíměr vytvořený pomoci'prograínu BUILD power §" Jako jiné zadání uvádí

studentka vlastní navrhované stavebnízměny prolektu týkající se nové skladby střechy.

Hodnocení práce studenta:

.ú
E
Lo

_B

.ni
L
_o

E
,=
ř
6

!Ét

§
U

(-)

3
r-,

(!.)

Z

1. uroveň zpracování řešeného tématu I x l !
2. Fřístulo autona při zoraeování práee Ý l l] I
3, vvužitíodborné literatury a Llráce s ní Z) I l I
4. Formální. qrafická a iazvková ůprava práce l l !
5. solnění požadavků zadání práce x l I !



celkové hodnoceni a závér:

Studentka Bc. Nikoia Křístková touto prací prokázala, Že je schopna vYborně řeŠit problernatiku

zBracovávané technologie.
DiBlomovou práei zpracovávala studentka samostatně, používala dostupné podklady výrobcŮ,

využívala příslušné nori,n,/ i piatnou legislativu. Předložená Bráce sv,ylm rozsahem a zpr3sobem

zpracování rniborně splňuje požadavky uvedené v zadání di plomové práce.

Z hlediska tectrnického a ekonomickétro posouzení Ec. írlikola Křístková vypracovala podrobný

poiožkoni rozpočet stavby, stanovila časový plán nasazení stro;Ů a při|ožila plán budování a
likvidaee zařízení staveniště včetně finančních nákladů, Jako doplnění zadání řešlla změnu skladby

střešní krytiny. Po f,ormáiní i grafické stránce je práce zpracována veimi přehiedně, pi,ecizně a

podrobně, především techrrologické předpísy ]sou doplněny o důležité detaily při postupech.
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