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Projekt bakalárské práce reší zpracování projektové dokumentace na novostavbu

rodinného domu s provozovnou. Objekt je rešen jako zdený, cástecne zapuštený do svahu

o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a zastrešený sedlovou strechou. Objekt je

clenen na cást soukromou sloužící k ubytování rodiny a na cást pro ubytování hostu v peti

dvoulužkovýchpokojích.

Z hlediska 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:

. Kam budou hosti ze spolecenské místnosti 508 chodit na toalety? (výkres l.PP)

. Kudy jsou vedeny rozvody vody a plynu v místnosti 506 (vývody cca 600 mm nad

podlahou)? (výkres l.PP) ,

. Zjakého duvodu je v 1.PP umístena ve vnitrních prekladech tepelná izolace, když

jsou použity obložkové zárubne bez prahu? (výkres l.PP)

. Je vhodné rešit dvere mezi soukromou cástí objektu a cástí pro hosty obložkovými

zárubnemi? (výkres l.NP)

. Zjakého duvodu není v prekladech v obvodových stenách umístena tepelná

izolace, kdyžje kupríkladu v projektu zateplen venec? (pudorysy, rezy)

. Vmístnosti 202 by mely být rešeny obklady. (výkres 2.NP)

. Ve výkresu 2.NP chybí preklad v místnosti 217E. (výkres 2.NP)

. Jakým zpusobem je rešen odvoz splaškové kanalizace z WCv místnostech 207 a

210? (výkres 2.NP)

. Zjakého duvodu je v místnosti 216 zapuštena instalacní šachta do steny? (výkres

2.NP)
. Vhodnost použití pozednice o velikosti 120/100 v nekterých cástech krovu?

(výkreskrovu)

Popište zpusob uložení horního páru vaznic. (výkres krovu).



. Zduvodnetezalomeníhydroizolace viditelnéve výkresechRezuA-A'a DetailuB.

. Popište ochranu konstrukce pod úrovní zeminy proti pusobení vlhkosti a

mechanickým vlivum.

. Jakým zpusobem bude zajištena podkladní deska proti vertikálnímu posunu?

. Popište zpusob ukoncení jedné vrstvy Hlv Detailu A.

. Jakým zpusobem je staticky zajišteno vstupní schodište?

. Kudyvede kanalizace pod objektem?

Záverem lze konstatovat, že student zpracoval 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 casových

možností v rámci vypracování projektu.

Doporucuji tedy Bakalárskou práci k obhajobe a celkove ji hodnotím:
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Klasifikacnístupnice

Klas.stupen ECTS A B C D E F

Císelnáklasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


