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Popis práce:  
Bakalář vypracoval bakalářskou práci na téma „Rodinný d
prováděcí projektové dokumentace v rozsahu stavebn
předepsané části zadání bakalářského projektu.
Celá práce je zpracovaná počítač
 
 
Hodnocení práce studenta:  

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postup

3. Využití odborné literatury a práce s ní

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

 
Připomínky a dotazy k práci:
C2 
• Vysvětlit co znamená označ
 
D. 1. 1  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ 
Výkr. D. 1. 1. b. 01 
• Vysvětlit nesoulad půdorysu a 
Výkr. D. 1. 1. b. 02 
• Není označena místnost, která je vložena do m.
do této místnosti. 
Výkr. D 1. 1. b. 03 
• Zdůvodnit umístění kotle do m.
Výkr. D 1. 1. b. 05 
• Doporučuji navrhnout atiku v místech nad balkonem z co nejleh

Rodinný d ům 
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Ing. Vladislav Dona ťák 

řskou práci na téma „Rodinný dům“.  Jedná se  o práci ve form
cí projektové dokumentace v rozsahu stavebně konstrukčního řešení obsahující všechny 

bakalářského projektu. 
ítačově s využitím vhodného software pro konkrétní 

 

 

☒ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐

 zadání práce ☒ ☐

ipomínky a dotazy k práci:  

tlit co znamená označení SO-05 a SO-06. 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

ůdorysu a řezu A-A v základu pod schodištěm. 

ena místnost, která je vložena do m.č. S05. Zvážit dveře šíř

ění kotle do m.č. 109 a ne do m.č. S05. 

uji navrhnout atiku v místech nad balkonem z co nejlehčích materiál
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m“.  Jedná se  o práci ve formě 
řešení obsahující všechny 

 s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu. 

   

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☒ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

ře šířky pouze 600 mm 

čích materiálů. 



 
 

 
 

• Zdůvodnit navržení celé skladby podlahy pod první stupn
Výkr. D 1. 1. c. 07 
• Doporučuji zvážit délku šroubu pro kotvení oken do
nadpraží. 
Výkr. D. 1. 1. c. 08 
• Doporučuji dořešit místo napojení hydroizolace na práh dve
 
 
Závěr: 
Student prokázal, že teoretické znalosti získané p
schopen aplikovat ve své práci. 
Práci zvládl v rámci požadovaného rozsahu, v
zpracování projektu je na velmi dob
platné normy, především v oblasti zakreslování.
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vodnit navržení celé skladby podlahy pod první stupněm schodiště

uji zvážit délku šroubu pro kotvení oken do ostění, případně další kotvení do 

ešit místo napojení hydroizolace na práh dveří. 

Student prokázal, že teoretické znalosti získané při dosavadním studiu na fakultě
 

Práci zvládl v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplat

edevším v oblasti zakreslování. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
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m schodiště. 

ř ě další kotvení do 

i dosavadním studiu na fakultě stavební je 

 zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
ré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval současné 

 

Podpis oponenta práce ….……………………….. 


