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Stavba je řešena jako samostatně stojící objekt o 3 nadzemních podlažích. Objekt je 

zastřešen plochou střechou. Vzhledem k celkové velikosti projektu řešil diplomant 

jihozápadní křídlo z celého objektu. Předložená práce je zpracována v požadovaném 

rozsahu aje přehledně členěna v souladu s platnými předpisy a požadavky DP. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Student dobře využil 

zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na drobné nepřesnosti v souladu s platnými ČSN. Předložená 
dokumentace je přehledná. Doporučila bych úpravu v řazení jednotlivých výkresů (např. 

základy před pohledy atd.) 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující drobné chyby a nejasnosti: 

1) Situace - V projektu chybí lapač ropných látek v rámci odvodnění parkoviště. Bylo by 

vhodné vymezit plochu pro umístění vrtů pro tepelná čerpadla země - voda. 

2) Půdorys jednotlivých podlaží - Pracoviště sestry nesplňuje požadavek na denní 

osvětlení. 

3) Půdorys 3.NP - Chyba ve specifikaci jednotlivých prvků (okna, klempířské prvky atd.) 

4) Strop nad 1. NP - U schodiště s dodatečně osazenými stupni může být účelné jejich 

zakreslení tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami dle ČSN 01 3481. Výřez 
vedlejšího schodiště nejednoznačně specifikuje řešení schodnice - bylo by vhodné 

doplnit příčný řez. 

5) Detail pata obvodové konstrukce - Detail nespecifikuje přidanou svislou hydroizolaci, 

která je vytažena na sokl zdiva. 



6) Detail okna - V detailu by bylo vhodné dořešit napojení difuzní fólie až na rám okna. 

Klasifikační stupeň ECTS: Al 1 
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Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupet'\ ECTS A B c D E F 

Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4 


