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Diplomová práce, která mi byla předložena, vypracoval student Bc. Denis owczarzy

v rámci svého magisterského studia na téma:

Přestavba Janeěkova mlýna

Jedná se o rekonstrukci historického objektu s návrhem Přístaveb,

nových parkovacích ploch a úprav okolí,

Dle přílohy k zadání diplomové práce měly být vypracovány tyto části stavební

projektové dokumentace:

průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, Technická zpráva

řešeného objektu, Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni

a to vše v rozsahu stupně pro provádění stavby,

DálebylovypracovánoPoŽárněbezpečnostnířešení.

Byla vyhotovena rovněž specializace z oblasti technických zařizení budov a to Návrh

ústředního vytápění daného objektu,

Práce rovněž obsahuje pojednání o historii lokality a řešeného objektu,

konkrétně je zadáni aplikováno na rnýše uvedenou stavbu Janečkův mlýn v karviné

- Fryštátě.

Jako podklad sloužily vyjádření správců sítí, katastrální mapy a veřejně dostupné

informace o lokalitě a objektu.

práce je zpracována velmi podrobně, do odpovídajících detailů!

Připomínky a dotazy:

Textová část diplomové práce:

Průvodnízpráva:

i)seznamsouvisejícíchapodmiňujícÍchinvestic



Souhrnná technicKá zpráva:

B.1 - c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

vodní toky _ procházi bezprostředně u objektu, proč není uvažováno s

ochranným pásmem?

B.3 - b) Připoiení na technickou infrastrukturu

ostatní - nádoby na tuhý domovní odpad (TDO) jsou umístěnY uvnitř objektŮ,

Není možnost vhodnějšího umístění vně objektů?

v.ě.Oí - Koordinační situace:

_ postrádám označení hranic parcel (pozemků) investora,

- nejsou uvedeny parceIní čísla pod stávajícími objekty,

- opačný směr vodovodní přípojky,

- chybívýšková kóta terasy,

- kde se bude nacházetměření plynu?

_ dotaz mimo řešený objekt: Jaká bude šíře parkovacích stáni pro invalidy?

v.č.D1 .1lB2 -Základy:
_ je nutné zakládatcelý objekt na kótu _1830mm? V severovýchodní části

soo2 bych volil založeni pouze na dvě řady tvarovek ztraceného bednění, u

SOO3 komplexně méně hluboké.

_ základová deska je v půdoryse nazvána nevhodně podkladní beton,

- Hydroizolace v řezech není vytažena nad terén,

v.č.D1.1lB3 - Půdorys 1.NP:

_ Legenda materiálů _ jakou pevnost má malta, kterou je vyzdíváno nosné

zdivo respektive příčky?

- místnost 110 je široká 6220mm, proě?

_ vnější kóty reflektují rozměry tepelné izolace, nikoliv modulové rozměry

zdiva.

v.č.Dí ,1lB4 - Půdorys 2.NP:

_ dveře D08 kótovány jak na osu, tak š, otvoru _ disponují však obložkovými

zárubněmi.

v.č.Dí .1lB8 - Strop nad í.NP:

- u sklopených řezů schodišť chybívýškové kóty,
ťl . stlárka2z3



v.č.Dí.l/B,lO - Řez A-A':

- postrádám svislé kóty obvodového zdiva a příček (čisté výšky stěn),

_ jak bude zabráněno přenosu vibrací do ostatních konstrukcí pojezdem

rnítahu?

Závérl

Je možno konstatov at, že student přistupoval k řešení zadaného Úkolu svědomitě a

komplexně jak po stránce obsahové, tak odborné. výsledkem je kva|itně

zpracovaná část stavebního projektu ve stupni podrobnosti pro provedení stavbY.

Z hlediska kombinací konstrukčních systémŮ a vybrané formy stavebního díla jako

rekonstrukce, je nutno poukázat, že student vytvořil práci nad rámec běŽných

požadavků diplomorných prací. práce je dobře zpracována z hlediska řešení

technického a architektonického. student dokázal prakticky propojit estetický návrh s

konstrukčn ím a požárně-bezpeěnostním řešením včetně vhodného návrhu vYtáPěnÍ.

Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře Čtivá s

drobnými chybami.

Výkresová část splňuje kritéria pro stavební projekt,

práce je v souladu s ptatnými normami a dalšími legislativními předpisy.

podotýkám, že výše uvedené připomínky jsou co do komplexního hodnocení

nepodstatné a subjektivní.

Student Bc. Denis owczarzy prokázal, že je schopen samostatně řeŠit ProblémY a

znalosti aplikovat do reálných výstupů,

po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaŽenou

odborností předložené práce ji doporuěuji k náležité obhajobě Před komisí Státních

závérečných zkoušek a hodnotím ji známkou:
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