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Popis práce: 

Student navrhnul dispoziční i konstrukční řešení stavby včetně posouzení ze stavební fyziky a 
požárně bezpečnostního řešení. Budova je podsklepená s
V budově je šest bytových jednotek. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou 
střechou. 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci: 

Situační výkresy 
C.02  Situační výkres 
Situace není dostatečně okótována.
D.1.1.02 – D.1.1.04 Půdorys 1.NP 
Ložnice vedle schodiště není vhodné 
hluku ? 
D.1.1.06 Řez A-A´ - D.1.1.07 Řez B
K čemu ve skladbě S11 slouží dvě vrstvy nopové fólie
D.1.1.12 Detail C 
K čemu slouží náběhový klín ? Je správně umístěn ?
D.1.1.13 Detail D 
Zvažte vhodnost použití OSB desky.
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konstrukční řešení stavby včetně posouzení ze stavební fyziky a 
požárně bezpečnostního řešení. Budova je podsklepená s třemi nadzemními podlažími. 

budově je šest bytových jednotek. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou 
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X☐ ☐ 

použitých metod a postupů X☐ ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní X☐ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce X☐ ☐ 

Splnění požadavků zadání práce X☐ ☐ 

 

Situace není dostatečně okótována. 
D.1.1.04 Půdorys 1.NP – 3.NP 

Ložnice vedle schodiště není vhodné umístění. Jak je schodiště uloženo z hlediska kročejového 

D.1.1.07 Řez B-B´ 
slouží dvě vrstvy nopové fólie?  

čemu slouží náběhový klín ? Je správně umístěn ? 

vhodnost použití OSB desky. 
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Pro BSP SI, GK, ME 
 

 

bakalářské práce 

konstrukční řešení stavby včetně posouzení ze stavební fyziky a 
třemi nadzemními podlažími. 

budově je šest bytových jednotek. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou 
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umístění. Jak je schodiště uloženo z hlediska kročejového 
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Závěr: 

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá zadání. Grafické 
zpracování bakalářské práce je na výborné úrovní. Práce obsahuje výše zmíněné nedostatky. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


