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Projekt bakalárské práce reší zpracování projektové dokumentace na novostavbu

rodinného domu s provozovnou. Objekt je rešen jako zdený o dvou nadzemních a jednom

podzemním podlaží na pozemku s mírným sklonem, zastrešený pultovou strechou. Jako

provozovna je uvažován fotoateliér s grafickým studiem.

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 fyzicky všechny nezbytné cásti provádecího projektu vcetne základních

statických výpoctu, tepelne technického a požárne bezpecnostního posouzení.

K jednotlivým výkresum bakalárské práce mám následující pripomínky:

SKLADBY

. Zateplení v suterénu (100 mm XP5na bednící tvarovce) není dostatecné v míste

styku s exteriérem.

SITUACE

. Vysvetlete, jakým zpusobem je objekt napojen na kanalizaci?
SUTERÉN

. Vysvetlete, z jakého duvodu není potreba v provozovne dostatecné denní
osvetlení.

. Objasneteznacenírozmeruvstupníchotvoru do místnostiSOS. ,,2000 (150)"

. Jakým zpusobem bude napojeno WCna kanalizaci?

. Vysvetlete, jakým zpusobem chcete zateplit suterén v místech, kde bude

pokracovat základ pod obvodové steny l.NP a pod vnitrní nosnou stenu tI. 300
mm.

l.NP

. Objasnete vhodnost odvetrání místností 114 a 115 do prostoru garáže.
2.NP

. Zjakého duvodu je ve výkresu 2.NP zakresleno okno na mezipodeste a

s rozdílnými kótami než u l.NP?



. Objasnete, kudy povedou odpady z koupelny 204.

REZY

. Popište zpusob ochrany zateplení suterénu pred mechanickým poškozením
behem hutnení.

. Jakým zpusobem zabráníte vertikálnímu posunu betonové desky pod

prístreškem?

. Vysvetlete, jakým zpusobem bude pri vetším dešti zabráneno odplavování vrstvy

substrátu z vegetacní strechy, na kterou jsou svedeny okapové svody z hlavní cásti
domu.

VÝKRESPLOCHÉSTRECHY

. Objasnete, zda je jeden okapový svod dostatecný pro odvodnení obou úrovní
strech.

ZÁKLADY

. Jakým zpusobem rešíte základ pod venkovním krbem a komínem? Poprípade jak

kotvíte sloupky pod prístrešek?
DETAIL U VSTUPNíCH DVERí

. Objasnete jakým zpusobem je ochránena TI XPSpred poškozením vznikajícím

provozem na hrane dlažby.
DETAILPRECHODU1SA 1NP

. Popište, jak je zabráneno vertikálnímu posunu podkladní desky a prípadné
deformaci TI.

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:
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