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Bakalářskou práci tvoří ;

A - Dokladová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část PD
D - Architektonický detail

A . Dokladová část

Tato část práce obsahuje titulní list' bibliografickou citaci, abstrakt v českém a anglickém
jazyce' zadáni bakalářské práce, čestné prohlášení, poděkování, licenční smlouvu, seznam
použitých zdrojů, seznam zkratek a symbolů, popisný soubor závěrečné práce.
Bez připomínek.

B - Konstrukční studie
Situace:
U nových přípojek nejsou uvedeny délky a dimenze jednotlivých inženýrských sítí. Chybí
situace širších vztahů. Nové přípojky musí bý orientovány kolmo k hlavním řadům - platí
zejména pro kanalizaci.

Výkresová část:

Půdorys l.np-popispřekladůvm'č' 111 a l09, v m.č. l.0l je uvedenaprumyslovámoza1ka
jako nášlapná vrstva - chybí čistící zóna.
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Jakje řešen kročejový útlum u skladby č. S.5 ? Vhodnějšíje řešit to spřaŽenou deskou. Jak
bude ošetře na požárni odolnost vidite lných stropních trámů?

Půdorys 2.np _ jak bude zajištěno dostatečné oslunění obýných prostor kdyŽ před okny je
tahokov? Na čem budou uloŽeny mezibyové příčky mezi m.č. 2.03 a2.04,2.07 ?

Půdorys 1.PP - jak řešena konstrukce vnějšího schodiště?

Výkres stropu _ P5 - ozn. U profilu. Výpis dřeva je nutné uvádět u m]. je třeba jasně rozlišit
hoblované a nehoblované prvky, u výpisu ocelije nutné poloŽky vykázat v tunách a
specifikovat jejich povrchovou úpravu.

Výkres krovu - výpisy prvků dtto výkres stropu, výkres doplnit o řezy v charakteristických
částech.

Řezy _ chybí skladba konstrukce vnějšího schodiště, proč je ve skladbě S'9 navrŽen rákos a
omítka napoŽámi SDK? Chybí kóty.

objekt So 02 - skladba S.23 neodpovídá kresbě, proč jsou u skladby S. l 3 na Žb desku
položeny oSB a pak provedena asfaltová hydroizolace?

C - Stavební část PD

Textová část:
Bez připomínek.

Výkresová část:
Výkres č. C'04 _ na čem bude uloŽeno a čím vyneseno zdivo ztvárnic SILKA? Proč je
navrŽeno zdivo z tohoto materiálu? Jak bude uloŽen stropní panel na vnitřní zdi?

Výpis prvků:
U zámečnických výrobků specifikovat parametry zasklení, ve výpise truhlářských výrobků
není specifikována povrchová prava

Výpis skladeb:
Proč je ve skladbě S.28 trapézový plech?

D - Architektonický detail
Chybí specifikace povrchové úpravy, popis madla, výpis v kg a m2.

zÁvĚn:

Bakalářská práce je na dobré úrovni. Stavebně technické řešení je aŽ na výše uvedené chyby
či nedostatky zvládnuto dobře.
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Klasifikační stupeň ECTS: navrhuji stupeň,,B...

V Brně dne:25. 02'20|4,

Klas. stupeň
ECTS A B c D E F

Číselná
klasifikace I 2 2.5 3 A

Klasifikační stupnice


