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Popis práce: 

Studentka v rámci bakalářské práce zpracovává projekt pro provádění 
části Brno – Město. Přístup na pozemek je z
podzemní podlaží.   

Hodnocení práce: 

 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 
- Členění Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy neodpovídá aktuálnímu znění vyhlášky 

499/2006 sb., příloha 13 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby.
- V rámci formální úpravy VŠKP si studentka neohlídala použité fonty a velikosti písma, které se 

mění i v rámci jedné věty či odstavce.
- Chybí vyznačení řešené části objektu.
- C-02: V situaci nejsou vyznačeny vedlejší vstupy do objektu (v legendě jsou uvedeny). K

vstupům chybí přístupové komunikace.
- Zakreslování schodiště – typ čáry pro zakreslení neviditelné hrany (čerchovaná čára versus 

čerchovaná se dvěma tečkami), zobrazení 
být viditelný průhled na schodišťová ramena propojující 1PP a 1NP
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rámci bakalářské práce zpracovává projekt pro provádění části stavby 
Přístup na pozemek je z ulice Benešova, objekt má 6 nadzemních podlaží a 2 
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Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu � � 

� � 

použitých metod a postupů � � 

Využití odborné literatury a práce s ní � � 

Formální, grafická a jazyková úprava práce � � 

 � � 

 

Členění Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy neodpovídá aktuálnímu znění vyhlášky 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby.

rámci formální úpravy VŠKP si studentka neohlídala použité fonty a velikosti písma, které se 
rámci jedné věty či odstavce. 

Chybí vyznačení řešené části objektu. 
situaci nejsou vyznačeny vedlejší vstupy do objektu (v legendě jsou uvedeny). K

vstupům chybí přístupové komunikace. 
typ čáry pro zakreslení neviditelné hrany (čerchovaná čára versus 

čerchovaná se dvěma tečkami), zobrazení madla nad řezovou čárou; ve výkresu 1NP by měl 
být viditelný průhled na schodišťová ramena propojující 1PP a 1NP 

Pro BSP APS 
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stavby radnice městské 
ulice Benešova, objekt má 6 nadzemních podlaží a 2 
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Členění Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy neodpovídá aktuálnímu znění vyhlášky 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 

rámci formální úpravy VŠKP si studentka neohlídala použité fonty a velikosti písma, které se 

situaci nejsou vyznačeny vedlejší vstupy do objektu (v legendě jsou uvedeny). K těmto 

typ čáry pro zakreslení neviditelné hrany (čerchovaná čára versus 
madla nad řezovou čárou; ve výkresu 1NP by měl 
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Otázky: 
1) Jaká opatření musíme provést u oken a prosklených stěn s parapetem nižším než 500 mm, 

abychom dodrželi vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb? 

2) Mezi místnostmi 109 a 110 (WC imobilní) se v 1NP nachází instalační šachta. Jaká je 
návaznost této šachty na 1PP – kudy povede například potrubí kanalizace? 

3) B-15: Jaké jsou minimální požadované hodnoty podchodné a průchodné výšky schodiště? 

Závěr: 

Bakalářská práce splnila požadavky zadání. Formální zpracování textové části bakalářské práce je i 
přes jazykové nedostatky na dostatečné úrovni. S ohledem na výše uvedené skutečnosti práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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


