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Student: Michae]a Rašovská

oponent: lng Jaroslav Štikar

oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci, kterou vypracova| studentka Michae|a
Rašovská ve ško|ním roce 201212013. obsah bakalářské práce je č|eněn do nás|edu.jících
částí:

A - Dokladová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detai|

Bakalářská práce obsahuje rovněŽ volné přílohy a to architektonickou studii, model
architektonického detailu a CD s dokumentací.

Bakalářská práce řeší Technologické a inovační centrum v městě Te|ěi v |oka|itě Za stínad|y'
Areál centra je ohraničen ze severní a jižní strany stávajícími komunikacemi. U vjezdu do
areá|u se nachází adminístrativní budova s recepcí, kance|ářemi, jíde|nou a bezpečnostní
s|uŽbou' Sousedí s objektem údržby a zásobováním energiemi. Výrobní objekty jsou řazeny
do řadové zástavby pod|e konfigurace terénu.
Předmětem dokumentace pro provedení stavby je výrobní objekt hmotově č|eněný do dvou
různě vysokých částí. V niŽší části je umístěno zázemí pro zaměstnance a správu výroby,
vyšší část s|ouŽí výrobě.
Vhodně zvoleným konstrukčním systémem je montovaný že|ezobetonový ske|et se s|oupy,
prův|aky a ztužidly. Založení objektu je navrŽeno na že|ezobetonových kalichových patkách
a prefabrikovaných základových prazích pro obvodový p|ášť. Stropy jsou z že|ezobetonových
předpínaných pane|ů sP|RoLL. obvodový plášť je vývořen ze sendvičorných betonových
dí|ců s vloŽenou tepelnou izolací. Vnitřní výp|ňové a dělící stěny jsou z vápenopískových
cihe|. Střecha je plochá, jednoplášťová s pov|akovou fó|iovou krytinou.
Bakalářská práce je komp|exní a splňuje poŽadavky zadáni.
Připomínky:
- Technická zpráva: - není členěna na práce h|avní stavební výroby a práce přidruŽené

stavební výroby (řemes|né pÉce),
- Situace: - proč jsou venkovní inženýrské sítě (dešťová, sp|ašková kana|izace a vodovod

vedeny částečně pod objekty?



. Půdorys 1.,NP: - chybí výšková kóta podlaŽí
- v rozích objektu chybí UT a PT,
- značení rnýrobků není provedeno podle materiálu T. truhlářské uýrobky, Z -
zámečnické výrobky, K - klempířské uýrobky, Pl - výrobky z p|astů,

- v legendě hmot není popsán druh malty,
. překlady ve zdivu z oce|ové pásoviny - jak jsou řešeny?
. není zakres|en okapový chodník,
- jak je větráno hygienické zařízení?

- Rezy A.A, B-B,: . ske|etor,ný nosný systém - nejsou zakresleny osy s|oupů anijejich obrysy
( izakryté),

- sk|adba pod|ahy - pod hydroizolací z asfaltových pásů není na si|ikátovém
podk|adu penetrační nátěr, ale fó|ie PEs?

- podk|adní beton není v plném rozsahu vyztuŽen oce|ovou sítí,
. nad ofuory nejsou zakresleny, anioznačeny překlady,

- Detail,,A..: - nejsou odstraněny tepe|né mosý,
- není dořešen detai| napojení okna na stavební konstrukci,

- Detai|y nB.,,..C..: nejsou odstraněny tepe|né mosty,
. Výpis prvků: - značení výrobků není provedeno podle materiá|u T- truh|ářské výrobky, Z -

zámečnické výrobky, K - k|empířské výrobky, P| - výrobky z plastů'

Hodnocení k|asifikací d|e ETGS:
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