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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:
Dokumentace stavební části prováděcího projektu vychénela z architektonické studie

samostatně zpracované diplomantkou. Studentka řešila objekt jako samostatně stojící na
rovirrrrém pozemku v k.ú. Holešov. Stavba je řešena jako podsklepený objekt s dvěma
nadzemními podlažími. Objekt je členili, ukončený plochými sfrechami a nad částí objekru
sťechou obloukovou. Dispoziční řešení je zdaiilé, funkční, parkování je navrženo
v dostatečném počtu na pozemku investora. Oceňuji, že diplomantka dobře vyrešila složitý
provoz sportovně relaxaČního centra v suterénu objektu a jednotlivé funkční části komerčního
objektu ve všech podlažích na sebe vhodně navazllí. Celý provoz je řešen jako bezbariéroqý,

Hodnocení návrhu konstrukčniho řešení:
Vkonstrukčním řešení byly pouá§ moderní mateňáLy a technologie uživané dnes pro

výstavbu komerčních objekrů. Je zprarováno včetně tepelně technickóho posouzení
konstrukcí , pažÁrné bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné
urovni. Pro diplomovou práci byly vypracovány dvě specializace - betonové konstrukce a
technické zařízeni budov -kanalizace a vytápění.

Hodnocení formální a graíické úpravy práce:
Grafická a formální uroveň práce je na velmi dobré úro.mi, respekruje platné ČSN.

Předložená dokumerrtace je přehledná.

Hodnocení originatity řešení a uplatnění tvůrčfto přístupu k řešení zadaného úkolu:
Zadané téma je dobře zvládnuté, už od architektonické studie objektu je patrná snaha o

rryťvoření zajimavého hmotového a provozního řešení celého objektu.

Chyby a nepřesnosti, jichž se studentka dopustila v jednotlivých částech práce:
1. Výkres situace - je nutné jednoznačně vyznaěit hranice řešeného pozemku.
2. Výkres záJrJad.ůa suterénu - navrženáobvodová stěna suterénu a základové pasy nejsou

sprármě dimenzovány na zemni tlak - bylo by vhodné §,to konstrukce řešit jako
železobetonové nebo do zdivavKádatvodorormé žb věnce.

3. Nosný systém - v místech lokálních extrémů zatíženi (ostění, ..) od překladů je nutné
řešit žb pilíře.



Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro nawhovaný objekt po
doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledrány zásadní stavební
ani konsťukční chyby.
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