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Obsah bakalářské práce je členěn do následujících částí :

A - Soupis náležitostí
B - Konstrukční studie
C - Stavební část 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.

Stavebně technické řešení vykazuje osobité konstrukční principy (suchá výstavba, lepené
profily...), které hodnotím velmi kladně. Konstrukce takto navžená je, až na níže vytčené
výjimky, realizovatelná. Z hlediska provozního a dispozičního je řešení objektu navženo
účelně a přitom úsporně. Pokoje mají velikost hygienického zázemí v souladu s vyhl. č.
268/2009 Sb. dispoziční řešení pokojů vyhovuje pro zařízeni nábytkem i pro užíváni.
Architektonický výraz objektu je zalímavý, odpovídající současným trendům staveb ekofarem,
použití přírodních materiálů tento koncept podtrhuje.

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnoceni -"
grafické úrovně.

Předložená dokumentace je dle mého názoru zpracována v přiměřeném rozsahu a na velmi
dobré grafické úrovni.

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakreslování stavebn ích konstru kcí.

Výtky technickéh o rázu:

. Základové pasy by bylo vhodné provázat kolmými pasy po cca 10-15m.

. Jak bude kotveno pěnové sklo k osB desce? A jak bude docíleno oblouku u pěnového
skla?

. chybíspecifikace dřeviny na vnějším obkladu.



VYtky formálního charakteru :

o koordinační situaci je vhodné zpracovat barevně.
. Jaký bude zdrojtepla pro vytápění?

4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti
v praxi.

S předloženou bakalářskou prací jsem spokojen, je zpracována pečlivě, graficky i technicky,
navžené konstrukční principy jsou zajímavé a z hlediska oslovení potencionálního investora
si myslím že velmi účelné. Některé dílčí části by musely být ve spolupráci se statikem řešeny
detailně (např. kotvení rámů, jejich vodorovné ztužení, etapy montáže apod.) tyto problémy
však přesahují rozsah bakalářské práce.
Práci hodnotím jako výbornou,
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