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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:

Dokumentace stavební části prováděcího projektu v"vcbázela z architektonické studie

samostatně zpracoyané diplomantkou. Stuclentka řešila objekt jako samostatně stojící na

rovinném pozemku v k.it. prostějov. stavba je řešena jako nepodsklepený objekt s dvěma

nadzemními podlažími. objekt je ukončený plochými stř,echami ve dvou Úrovních.

Dispoziční řešení je zdařilé. funkční. parkování je navrŽeno v dostateČném poČtu na pozemku

investora. Celý veřejně přístupný provoz je správně řešen jako bezbariéro,n,ý,

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:

V konstrukčním řešení byly použity moderní nrateriáiy a technologie uŽÍvané dnes Pro

výstavbu komerčních objektů. Je zpracováno včetně tepelně technického Posouzení

konstrukcí. požárr1ě bezpečnostního řešení, prezentované detail.v jsou na dobré a srozumitelné

úrovni. pro diplomovou práci byla vypracována specializace _ vzduchotechnika.

Hodnocení formální a grafické úpraly práce:

Grafická a tbrmální úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné CSN. PředloŽená

dokumentace j e přehledná.

Hodnocení originali§ řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řeŠení zadaného Úkolu:

Zadané téma je dobře zvládnuté. už od architektonické studie objektu je patrná snaha o

r.rytvoření zajímavého hmotového a provoznílro řešení celého objektu.

Chyby a nepřesnosti, jichž se studentka dopustila v jednotlivých Částech práce:

1 . Výkres situace - je nutné jednoznačně vyznačit lrranice ŤeŠeného pozemku.

2. Výkres 1.np - chybí čistící zóny pŤi vstupech do objektu. zváŽtt pouŽití marmolea jako

podlahové krytiny v zádveŤích obiektu

3. Výkres stropu rrad 1np - nutno vysvětlit u]ožení

rlysvětlit řešení velkého schodiště s rýahem (nejasné

panelů v místě schodiště a napojení schodiště na stíop.
vysvětlit konstrukčrríNěkteré prostup,v stropy tak. jak jsou zakresleny, nelze provést _

řešení prostupů ( hiavně prostup PD4 v 1.np a PD3 ve 2,np)

yg yýkresu stropu nad 2.np - v,vsvětlit uložení panelŮ v chodbě m.Č. 206 a m-Č.201.

V.vsvětlit. za jakých podmínek je možné ukládat předpjaté stropní panely přimo na cihelné

zdivo a provádět věnec v úrovni stropu. Chybí věnce na vnitřních nosných stěnách.

zl. V,vsvětlit volbu velkého sklonu oplechování atiky ploclré střechy.

menšího schodiště na stropní panel.

řezy schodištěm), uložení stropních



lrJavržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po
doplnění uvedených neiasností a nepřesností.
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