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Projekt bakalárské práce reší zpracování projektové dokumentace na novostavbu

rodinného domu s provozovnou. Objekt je rešen jako zdený o dvou nadzemních podlažích na

rovném terénu, zastrešený plochou strechou. Jako provozovna je uvažována kancelár

danového poradenství se samostatným vchodem.

Z hlediska provozního a architektonického se studentka s úkolem vyrovnala dobre.

Bakalárská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni s dostatecným množstvím

detailu. Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkum na bakalárskou práci.

Práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné cásti provádecího projektu vcetne základních

statických výpoctu, tepelne technického a požárne bezpecnostního posouzení.

K jednotlivým výkresum bakalárské práce mám následující pripomínky:

. Objasnete, jakým zpusobem vedete z koupelny a WC v 2.NP odpad a vodu. (výkres

2.NP)

. Jakým zpusobem odvetráváte digestor? V kuchyni není naznacen žádný prostup.

(výkres 1.NP)

. Vysvetlete, kudy v objektu povedou svody odvodnení strechy. Ve výkresech nejsou

zakresleny. (výkresy l.NP a 2.NP)

. Jakým zpusobem je rešen preklad nad garážovými vraty? Ve výkresech není

zaznacen. (výkres 1.NP)

. Objasnete vhodnost dverí šírky 600 mm do místností 204 a 206. (výkres 2.NP)

. Jak je vedena kanalizace a voda základy? Prostupy neodpovídají zakreslení sítí

v situaci. (výkres základu a situace)

. Vysvetlete spádování strechy. (výkres strechy)

. V rezech nejsou zakresleny preklady nad dvermi ve vnitrních nosných stenách.

(výkresy rezu)

. Ve skladbe steny je uvažována tepelná izolace tlouštky 130 mm, tu však udaný

výrobce nevyrábí. (skladby)

. Popište správné ukoncení hydroizolace a založení první vrstvy zdiva v detailu soklu.

(detail soklu)

. Zvažte, zda by nebylo vhodné k TI základu pridat ješte nopovou fólii.



Záverem lze konstatovat, že studentka zpracovala svoji práci svedomite a v dostatecném

rozsahu. Práce tak splnuje požadavky zadání.

Rada výše uvedených pripomínek není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale

pouze upozornuje na nedostatky a nastinuje místa, která by bylo vhodné rešit jinak,

prípadne doplnit. Uvedené nedostatky pravdepodobne plynou z omezených zkušeností

a nedostatecné projekcní praxe studentky.

Doporucuji tedy Bakalárskou práci k obhajobe a celkove ji hodnotím:

Klasifikacnístupen ECTS:
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Klasifikacnístupnice

Klas.stupen ECTS A B C D E F

Císelná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


