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Studentka zpracovapa d|e zadánttbakalaŤské práce část projektové dokumentace k provederrí

stavby objektu rodinného domu. Jednrí se o novostavbu zasazenou do svažitého terénu ve
stávající zástavbě.
otj"lt má jedno nadzemní a jedno suterénní podlaží. JezastŤešen jednoplášťovou plochou

stíechou, nawžen s nosnym systémem z cihelnfch wárnic typu TIIERM a prefabrikovanj'mi
železobetonoqfmi rno''t&*!mi stropy v kombinaci s monolitickj'mi železobetonov.fmi
stropy.

K pŤedložené bakalaŤské prirci|ze vyslovit tyto pŤipomínky:

Vfkres č. c 01 - Koordinační situace:
. není ůete|náhranice pozemku vlastníka
- vysvětlete vedení trasy vodovodní pŤípojky

Vfkres ě. c 03 _ Stavební pridorys l.NP:
- nedostatďnf sklon spádové wstvy ve skladbě stŤechy krytého staní
. zdrivodněte umístěníčásti vfplní otvorri na interiérové stěně obvodov.fch konstrukcí
. chybná vfška stupně schodiště (v Ťezu již dobŤe)

Vfkres č' C 04 - Vflaes zi*Jad'ú.
: obiasněte vfkopove práce v návaznosti na následující technologické práce (bďonaž zakladŮ)
. chybí zakreslení prostupri ZTI

Vfkres č. c 06 - Vfkres stŤechy:
. nedostďečn;f sklon spádové vrstvy
. ve stÍední části púdorysu objektu chybné vysparovaní spádové wstvy
. chybí naznačení spádování atiky
. chybí legendy a skladby stŤešního pláště

Vj'kres č. C 07 - Stavební Íez A.A:
. specifikujte paroábranu užitou ve skladbě stŤechy
. obhajte umístěrrí drenážního systému kolem objektu
. objasněte kotvení souwství ploché stŤechy
- obt'ajte skladbu stŤešního pláště v zatravněné části ploché stŤechy

Vfkres é. c |4, C |6 _ detaily:
- Ďetďl ,,X, - Atika: - chybí rohové profily pro HI z folie
. Detďl ,p*.Zák|ad: - objasněte vfšku HI nad rovní terénu



Studentka zpracova|abakalářskou práci svědomitě a pečlivě. Předložená práce rrrrí velmi
dobré grafické zpracnván'i,. Vytýkané chyby převážně pramení z úrovně požadované
bakalářslcým studijním programem. Z přd|ožnné dolrumentace je patrný tvůrčí přístup a
velmi originální architektonického zt.váffIěni, zakteréby se nemusel stydět leckterý
diplomant. Na druhou stranu obsďruje chyby v základním náwhu skladeb nebo technickém
řešení (via body v recenzi).
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