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Studentka ve své závěrečné práci řeší návrh adaptace objektu starší již nefunkční mateřské

školky a jeslí na moderní bydlení se třemi býy včetně nové přístavby. Projektová

dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a jako taková je i

předmětem oponentního posudku.

I. Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčníhoo
provozního a architektonického

Studentka prokáza|a při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního

stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných zna|osti

magisterského studia.
Stávající budova byvalé mateřské školy je volně stojící ěásteěně podsklepený objekt se dvěmi

nadzemními podlaŽími. Studentka ziskaIa stávqicí dokumentaci objektu, provedla podrobný

pruzkum a měření. Na návrhu adaptace spolupracovala přímo s majiteli objektu a do své

diplomové práce pak zapracovala jejich pŤáni nabudoucí uživéní. Cílem návrhu bylo

v maximální možné míře využít již existující objekt' a|e zélroveň změnit ráz budovy

ze školního objektu na bydlení. Je navrženo přizdění dvou částí, zatep|eti objektu, kompletní
qi'rněna střešního a podlahového souvrství (kromě nosné části), výměna okenních a dveřních

výplní. Y pÍízemi objektu jsou navrŽeny dvě býové jednotky - pro majitele a pro rodiěe

majitele, ztoho důvodu je umožněno spojení býů dveřmi mezi jednotliqfmi chodbami.

Ve druhém patře se nacházi třetí bý, samostatně přístupný ze schodišťového prostoru.

Součástí tohoto horního býu jsou i prostorné terasy.

Stávající část je zděná se stropy z že|ezobetonoqých desek. Přístavba je navtžena za pollžítí

stejného systému - stěny zděné z keramických tvarovek se stropem zže|ezobetonových

desek' Zastřešení pochůzných plochých střech slouŽících jako terasy k býu ve 2NP bude

tvořeno zelenou střechou, zastřešení zbylých střech pouze pomocí souvrství s asfaltoqpni
pásy. obvodový plášť So01 bude zatep|en minerální vatou, stejně tak i So02' kde bude
použita menší tloušťka tepelné izo|ace.

Projekt adaptace objektu na modemího bydlení je z hlediska provozního a architektonického

řešen přehledně, svým novým vzhledem naplňuje současné standarty v architektuře a

dispozičními potřebami odpovídá danému provozu dle přání majitele. objekt sqýrn novýn

vzhledem i využitím dobře zapadne do dané lokality. Konstrukční řešení je jednoduché a

srozumitelné.



il. Uplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň graÍického
zpracování

Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v poŽadovaném rozsahu zadániprojektu diplomové
práce - tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveňje dobrá a odpovídá požadavkům
běŽné projekční praxe.

Drobné nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad,
Že studentka další praxí tyto nedostatky odstraní.

Vytčení chyb diplomové práce

v textové části projektu (B.3.4) stojí, Že je prostor jedné bytové jednotky řešen
pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a že jsou v bytě navrženy
dveře š. 900mm. Ve rýkresu lNP však vedou do ob;ývacího pokoje a loŽnice v nové
příčce jen 800mm - proč?

ze situace není zřejmé, co je objekt So01 a co je So02; také by mělo bý jasné, co je
původní část a co přístavba

ve výkrese 2NP _ v přístavbě chybí okótování okenních otvoru v nových obvodovÝch
stěnách

místnost č). I02 - lépe oznaěit pruchod dále do chodby - ne jen odstraněnou okenní
qýplň, ale i vybourání parapefu; stejně tak propojení místnosti I24 a 126,I23 a I27

u zazdívaných otvoru okótovat i výšku zazdivané části, stejně tak při zmenšování oken
nebo vybourániparapeťů _ vhodné pro následné vypracování rozpočtu

ve výkrese 1S je tabulka místností, ale t5rto místnosti nejsou popsané vsamotném
půdoryse

oznaěeni výrobků (okna, dveře, klempířské výrobky ...) popisovat i v řezech

Studentka zpracovala diplomovou práci velice pečlivě, s pěknou úpravou a v předepsa.
ném rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků
a dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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