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Název práce: Dvoubytový rodinný dům s provozem masáží v Tečovicích
Autor práce:
Oponent práce:

Josef Miklas
Ing. František Vlach, Ph.D.

Popis práce:
Student předložil projektovou dokumentaci pro dvoubytový rodinný dům s provozovnou – masáží. Práce
splňuje zadání po obsahové a formální stránce. Práce řeší objekt po stavební stránce a je zpracována na
přijatelné úrovni s nižší grafickou úrovní a mírou podrobností.

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

1. Odborná úroveň práce
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s ní
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Výborné

Hodnocení práce:

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Připomínky a dotazy k práci:
1) Jakou výhodu spatřujete při použití zdvojeného číslování místností (např. 105 platí pro oba byty) a který
byt bylo složitější vyprojektovat?
2) Je vhodné zasekávat rozvody vody a odpady do mezibytové stěny?
3) Jakou výhodu spatřujete v osazení otvorových výplní mimo tepelně izolační rovinu (ETICS)?
4) Je z hlediska provozu masážního salónu výhodné, aby WC se sprchou využíval klient i masér?
5) Je prakticky možné zajistit šířku WC 900 mm i po provedení obkladu?
6) Veďte řez otvorem o výšce parapetu 1000 mm a vykreslete skladebnost zdících prvků ve vztahu k podlaze.
7) Můžeme nazývat prvek krovu A3 hřebenovou vaznici, když se jedná o nesený (nikoli nosný) prvek?
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Závěr:
Práci doporučuji k obhajobě jako dobrou. Práce je rozsahově útlejší, což otevírá prostor pro detailnější,
vyladěnější a propracovanější řešení. Požadavky zadání jsou splněny.
Klasifikační stupeň podle ECTS: D/2,5

Datum:

Podpis oponenta práce

……
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