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Popis práce:
Úkolem diplomanta bylo vypracování prováděcího prolektu novostavby objektu Mateřské školy na
základě vlastní architektonické studie, v souladu se základními hygienickými, provozními,
typologickými a obecně technickými požadavky na občanskou výstavbu,
Z urbanisticko-architektonického hlediska je návrh novostavby situován jako samostatně stojící
objekt na konkrétním pozemku v k.ú, Telč. Objekt je řešen jako částečně podsklepený, třípodlažní,
ukončený plochými vegetačními střechami nad jednopodlažními prostory jednotlivých oddělení
mateřské školy a střechou pultovou nad centrální částí objektu. V přízemí objektu se nachází
kromě heren a ložnic se zázemím, také provoz přípravny jídel a zázemí pro zaměstnance, v dalším
nadzemním podlaží centrální části objektu jsou řešeny další výukové prostory se zázemím a
administrativní zázemí celého provozu. Technické zázemí je situováno do suterénu objektu.
Parkování k objektu je zajištěno s dostatečným počtem parkovacích míst na pozemku investora.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu D x n n
2. Přístup autora při zpracování práce n x n n
3. Využití odborné literatury a práce s ní l x D n
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce n X l D

5. Splnění požadavků zadání práce x ! D D

celkové hodnoceni a závěr:
Architektonické řešení je nápadité, koresponduje se současnými trendy moderní výstavby,
zajímavéje řešení fasád obkladem z přírodních materiálů.
Objekt je řešen jako školská budova s komerčním využitím, dispozičně-provozní řešení splňuje
požadavky kladené na občanské stavby a užívání těchto staveb osobami se sníženou schopností
pohybu a orientace.
Stavebně technické řešení je zdařilé, doložené vedle technické zprávy se základními výkresy
stavební části prováděcídokumentace výpisy prvků, množstvím detailů řešených konstrukcía



I i.i ],.|1, |:iil

posouzením konstrukcí z hlediska tepelné techniky, také požárně-bezpečnostním řešením objektu.
VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu, U prezentované práce
pozitivně hodnotím grafické zpracování, přehlednost uspořádání a orientaci v projektu. Konzultace
pro;ektu probíhaly pravidelně a konstruktivně, diplomant prokázal velmi dobrou technickou
vyspělost a schopnost koncepčního myšlenía tvorby.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1

Datum: 20.1.2018 podpis vedoucího práce Q,dIa' J


