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Shrnutí bakalářské práce:

Bakalářská práce s názvem Rodinný dům zpracována v akademickém roce 20|412015,

splňuje požadavky stanovené zadánim bakalářské práce. Práce zptacovává prováděcí

dokumentaci dvoupod|ažního rodinného domu se sedlovou střechou. V objektu se nachází

dvasamostatnébyty. Kprojektu jezpracovánaseminámiptáce snázvem Zimniza}trady,

Po grafické stránce je práce zpracováta na slabé úrovni. Mnohé výkresy a detaily by měly bý

mnohem podrobněji zpracovány dle zakreslovací normy. Práce obsahuje velmi strohé tepelně

technické posouzení konstrukcí, výpočet zák|adtl a požárně bezpečnostní řešení, návrh

schodiště. Projekt by mohl obsahovat alespoň zikladní schéma vedení instalací. Textové části

nej sou v nerozebíratelných vazbách.

Připomínky k bakalářské práci:

Složka C] - Textovó čóst

. Technické zprávy nejsou zpracovány dle vyhlášky ě. 62/2013, kterou se mění

vyhláška ě.49912006 Sb. o dokumentaci staveb'

Složkn C2 _ Výlcresová část

. Stropy
o Popište, jak budou provedeny schodišt'ové stupně.

o Střecha
o Popište výpočet přiváděcích a odváděcích otvorů ve střeše.

o Jak budou upevněny krokve.
o Jaká je výška komína nad střešním pláštěm. Popište poŽadavky na komínová

tělesa.
o YýIezna střechu - popište jeho konstrukci. Jak bude připojen na střešní plášť?

Popište prtůez do podstřešního prostoru.

o Jaká je použita střešní krytína a popíšte konstrukci celého střešního pláště.

. Řezy
o V řezech nejsou uvedeny skladby konstrukcí.
o Popište kotvení vchodové stříšky 2/P



o Jak je zajištěno odvětrání zimni zahrady? Jak je zajištěno stínění zimní

zaltrady, která je orientována na jih?

o Jak je zajištěna statická funkce zasklení ztmni zalrady? Zask|ení,je v celku na

celou délku zahrady? Je uvažováni se zatižením např' sníh, atd.?

o Situace
o Situace nejsou vypracovány dle vyhlášky č. 62120|3 Sb. o dokumentaci staveb,

která mění vyhlášku 49912006 sb.

o Chybí rozhledový trojúhelník. objasněte jeho konstrukci dle ČsN z: 6110.

o Detail č. 3
o Proč není zatep|etý ŽB věnec i z vnitřní strany

o Detail č' 2
o Popište upevnění konstrukce zimni zabrady ke stěně.

o Je možné konstrukci kotvit přes tepelnou izolaci?

o Jakáje povrchová úprava ocelového profilu L?

o Z jakého materiálu je nosná konstrukce (rám) zimnizahrady?

Složka C3 _ Výpočtová část

. Stavební fyzlka
o Chybí štítek obálky budovy.

o Ve výpočtech není jasné, jaké hodnoty jsou ve výpoětu součinitele prostupu

tepla pouŽity.

o PožÉrně bezpeěnostní řešení

o Chybí situace s odstupoými vzdálenostmi.

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářskou

práci kladeny, ale obsahuje výše zmíněné nedostatky.

Autorka práce prokéna|aslabé znalosti v oboru pozemního stavitelství'
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