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Obsah bakalářské práce je členěn do následujících částí :

A - Soupis náležitostí
B - Konstrukčnístudie
C - Stavebníčást projektové dokumentace pro provedenístavby
D - Architektonický detail

Bakalářská práce obsahuje rovněž volné přílohy a to architektonickou studii, model
architektonického detailu a cD s dokumentací.

1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a
architektonického.

Z architektonického, dispozičního a provozního hlediska je objekt navžen bez výraznějších
chyb a funkčně správně. Stavebně technické řešeníje navrženo dle mého názoru vhodně a za
použití tradičních materiálů. Domnívám se pouze, že k tomuto typu stavení by se lépe hodily
dřevěné výplně vnějších otvorů namísto plastových.

2. Úptnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně. 

____u-
Předložená dokumentace je dle mého názoru zpracována v přiměřeném rozsahu a na velpi/
dobré grafické úrovni. 

______---,---
\=.-_ ____

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodĚování zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.

o ve výpise oken není uveden parametr souč. tepelného prostupu, výpis by měl
obsahovat schématický pohled na výrobek s vyznačením způsobu otevírání apod.

. chybíspecifikace povrchové úpravy vnitřních parapetů
o pro klempířské prvky je dnes již vhodnější použít titanzinkový plech
. ve výpisu dveří chybí podrobnější specifikace povrchových úprav dveří a zárubní
o v koordinačnísituaci nejsou zakótovány objekty, délky a dimenze přípojek, ochranná

pásma apod., příliš velká rozpiska
o v legendě místnostíje vhodné uvádět světlou výšku místností



V řezu je zdivo ztvárnic Porotherm AKU vyzděno na tepelné izolaci místo na
podkladním betonu, což je chyba
Výkres základů nese označení půdorys 2.np
V půdorysech nejsou označeny rádiusy oblouků
V situaci nejsou uvedena parcelní čísla

4. Zhodnocení baka!ářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti
v praxi.

Architektura objektu je osobitá a z tohoto důvodu by mohla být pro případného investora
přitažlivá. Použití kruhových výsečí sebou však nese ijistá konstrukční a provozní úskalí na
která studentka ve svém dalším profesním životě jistě narazí a proto nyní toto nepovažuji za
závadu,
S předloženou bakalářskou prací jsem spokojen a hodnotím ji jako velmi dobrou.

5. Hodnocení klasifikací dle ETCS: B/1,5
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