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Diplomantka zpracovala v rámci své diplomové práce objekt domu s pečovatelskou službou.
Veškeré podklady si studentka zajišťovala sama. Dispozici celého objektu navrhovala
samostatně a řešila zadanou problematiku velmi detailně. Podrobně se zabývala užíváním
objektu i přilehlých ploch. Studentka v rámci své diplomové práce absolvovala také podrobné
konzultace bezbariérového řešení objektu s externí konzultantkou z Ligy vozíčkářů.
Objekt domu s pečovatelskou službou plní funkci obytného objektu s řadou drobných
provozoven. Dům má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Stavba se nachází
v mírném svahu. Základové konstrukce jsou z železobetonových pasů. V přízemí je
na stěnové konstrukce použito ztracené bednění BEST. Pro ostatní nosné i nenosné stěny je
použito vápenopískových cihel. Schodiště jsou železobetonová monolitická. Na stropní
konstrukce je použito panelů Spiroll. Stavba je zastřešena plochou střešní konstrukcí.
Studentka v rámci seminární práce zaměřila pozornost na vypracování fyzického
modelu celého objektu a jeho okolí.
Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na velmi dobré
úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování.
Diplomovou práci slečna Bc. Lucie Nečinová zpracovala samostatně, systematicky a velmi
zodpovědně.
Rozsah diplomové práce je nadstandardní, převážně pak s ohledem na rozsah práce i
specializací a také na vytvoření reálného model diplomové práce, jehož zpracování je
na našem ústavu spíše výjimečné.
Doporučuji SZZ komisi navrhnout studentku a její práci na ocenění:
•

Cena děkana za diplomovou práci;

Doporučuji komisi zvážit navržení studentky:
•

do soutěže ÚPST organizované nadačním fondem FAST.

Vzhledem k celkové úrovni a rozsahu závěrečné práce a také celkovému velmi
zodpovědnému přístupu studentky hodnotím diplomovou práci klasifikačním stupněm A/1.
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