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Projekt bakalárské práce reší zpracování projektové dokumentace na novostavDu

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

pozemku s mírným sklonem, zastrešený valbovou strechou. Jako provozovna je uvažována

ordinace praktického lékare.

Zhlediska provozního a architektonického se student s úkolem vyrovnal dobre.

Bakalárská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni s dostatecným množstvím

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

Práce obsahuje fyzickyvšechny nezbytné cásti provádecího projektu vcetne základních

statických výpoctu, tepelne technického a požárne bezpecnostního posouzení.

Kjednotlivým výkresum bakalárské práce mám následující pripomínky:

l.NP

. Vysvetlete volbu zdiva v l.NP v místech osazení objektu do terénu. (v pudorysech

HELUZv rezu ztracené bednení)

. Kambude doktor a sestra chodit na toaletu?

. Pokud je považována provozovna za samostatný požární úsek, jakým zpusobem

by se mela správne oddelit od soukromé cásti objektu?

2.NP

. Zduvodnete volbu dvou rozdílných typu prícek ve 2.NP.

. Vysvetlete, kudy povedete kanalizaciod WC208 a kuchyne 207.

REZA-A

. Vysvetlete eliminaci tepelného mostu v prekladech nade dvermi a okny.

DETAIL1

. Jakým zpusobem zabráníte provešení pojistné hydroizolace a prípadné akumulaci

vody v míste mezi krokvemi pred jejich ukoncením?



DETAIL3

. Objasnete správné ukoncení a spoj hydroizolacních pásu na hrane základu.

. Jakým zpusobem zabráníte deformaci tepelné izolace pod zámkovou dlažbou u

vstupu do objektu?

Záverem lze konstatovat, že student zpracoval svoji práci 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 studenta.

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


