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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Vysokoškolská závěrečná kvalifikační práce byla studentem velice pečlivě zpracována. Práce 
obsahuje vybrané oddíly stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby domu 
zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb platné v době zadání práce. Práce odpovídá zadání 
v plném rozsahu. V některých pasážích dokonce zadání překračuje. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 
Předloženou práci lze z hlediska struktury, návazností, přehlednosti a úplnosti jednotlivých částí 
považovat za kvalitně zpracovanou. Některé textové části (průvodní zpráva, souhrnná technická 
zpráva) se však v práci doslovně opakují, což je zřejmě dáno zvyklostmi zadání. 
 
3. Základní zhodnocení práce: 
Řešení objektu je po technické stránce provedeno na odpovídající úrovni. Úroveň výkresové 
dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení vynikající. Práce má velice pečlivě 
vypracovány popisy a odkazy. Názornost navržené stavby vhodně reprezentují přiložené vizualizace.  
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Textová část 
 Str. 42 – Nadpis seznam použitých zdrojů by měl být spíše seznam zkratek. 

 
Výkresová část 
 C Koordinační situace stavby.  
- Není zakreslen prostor pro nádoby na odpad. 
- Větší specifikace zakresleného. Např. přípojky (materiál, délka, hloubka, pozice), rozvaděče, 

šachty, retenční nádrže (označení, výrobce, rozměry). 
- Specifikace zídky terasy (materiál, výška). 

 V02 Půdorys 1.NP  
- V technické místnosti 103 chybí obklad v okolí umyvadla. 

 V03 Půdorys 2.NP  
- Dveře šířky 700 mm v místnostech ve 2.NP (dětské pokoje) mohou komplikovat stěhování 

nábytku. 
- Nad WC mísami v místnostech 208 a 207 je strop velice nízko. Obtížný přístup. 
- Koupelna 212 – omezená výška sprchového koutu 
- U některých zařizovacích předmětů chybí schéma výtokové armatury (sprcha, pračka). 

 V05 Řez B-B  
- Profily latí 40 x 60 mm a kontralatí 50 x 80 mm je vhodné sjednotit z důvodu jednodušší 

logistiky a vyloučení záměny na stavbě. 
 V08 Krov  
- Chybí označení hřebene střechy (čerchovaná čára). 
- Svorníky P/1 by bylo vhodné přesněji specifikovat (materiál, délka). 
- Specifikace bleskosvodové soustavy. 
- V půdorysech chybí zaznačení okapních námětků T11, T15. 

 V13, V14 Pohledy  
- Bleskosvody by mohly být zaznačeny. 

 V19 Detail 2  
- Kotvení dřevěného obkladu způsobí nezanedbatelné tepelné mosty. 
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 D2 Výpočet schodišť  
- Schodiště se označuje ve tvaru: počet st. x výška x šířka. 

 D 5.1 Výkres znázorňující situaci požárního řešení je nazván koordinační situací stavby.  
 
5. Doplňující otázky k práci. 

1) Podle jaké platné vyhlášky se v současné době zpracovává dokumentace staveb? 
2) Jak je založena gabionová stěna (výkres V01)? 
3) Výkres V04 (řez A-A). Je nutno pod modřínový obklad navrhovat probarvenou akrylátovou 

omítku? 
4) Výkres V04 (řez A-A). Bylo by možné překlady nad okny obvodového pláště v tomto řešení 

vynechat s tím, že by překlad tvořil přímo ŽB věnec? 
5) Jak je v domě řešena příprava teplé vody? Jak je zajištěna dodávka teplé vody o požadované 

teplotě na výtoku u vzdálenějších odběrných míst? 
6) Vysvětlete princip kótování stěn. Porotherm Profi 30 je kótováno jako 300 mm a Porotherm 

14 Profi jako 150 mm. 
 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální stránce je vynikající. Výkresová dokumentace je jasná a přehledná. Kvalita a 
grafika textové části je na velmi dobré úrovni. Text obsahuje zanedbatelné množství gramatických, 
typografických chyb a překlepů. Např. chladící box místo chladicí box (str. 11), legenada místo 
legenda (výkres C). Hovorový výraz vstupní „krček“ by bylo lépe nahradit vhodnějším. 
 
7. Práci hodnotím:  
Bakalářskou práci Jakuba Dohnala hodnotím i přes drobné nedostatky vzhledem k rozsahu a 
provedení stupněm A/1.  
            
Brno, dne 29. 05. 2013  Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


