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Projekt bakalárské práce reší zpracování projektové dokumentace na novostavDu

rodinného domu s provozovnou.Objektje rešenjako zdenýo dvou nadzemníchpodlažíchna
rovném terénu, zastrešený plochou strechou. Jako provozovna je uvažovánaveterinární
ordinace.

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

Bakalárskápráce 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.

Kjednotlivým výkresum bakalárské práce mám následující pripomínky:

. Vysvetlete, jakým zpusobem máte kotvenou hydroizolacní vrstvu ve skladbe

strechy Sl (asfaltový pás taven na EPS)?

. Ve skladbe S2je uvažována tepelná izolace tlouštky 150 mm, tu však udaný

výrobce nevyrábí. Zároven není ve skladbe použita lepící hmota k uchycení

sklotextilní sítoviny.

. Z jakého duvodu je u vrat do garáže ukoncena tepelná izolace cca o 200 mm dríve?

. Jakým zpusobem máte vyrešeno spádování podlahy v garáži?

. Popište výškové rešení u vstupu do objektu.

. Vysvetlete vhodnost použití dverí šírky 700 mm pri vstupu do sesterny a vubec
úcel této místnosti?

. Vysvetlete duvod návrhu tak velké chodby a využitelnost výklenku u vstupu do

ložnice 205.

. Popište napojení odpadní kanalizace v místnosti 207.

. Vysvetlete, jakým zpusobem bude ukotvena OSB deska pod venkovním parapetem

v detailu B.

. Vysvetlete, jakým zpusobem zabráníte destrukci a posunu tepelné izolace pod

betonovou dlažbou u vstupu do objektu v detailu C.Zároven v tomto detailu

vysvetlete zabudování termoplastické peny CompacFoam.



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:

Klasifikacní stupen 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


