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Popis práce:

Hodnocená práce Ěeší návrh jednogeneračního rodinného domu ve městě Vysoké M1ito

v Pardubickém kraji. D m by| navržen jako samostatně stojící, dvoupod|ažní, částečně
podsk|epenf na mírně svažitém pozemku. Nosnf systém je stěnorn./, zděny zkeramickfch
tvárnic (v nadzemních podIažích), respektive betonor4./ch wárnic ztraceného bednění
(v podzemním pod|aŽí), zatep|enfch po|ystyrénem. Drjm je zastĚešen p|och1/mi
jed nop|ášťou'/m i stĚecha m i.

Součástí práce je textová část a v./kresová část zpracovaná v sou|adu s p|atnou legis|ativou,
dá|e zjednodušené stavebně Íyziká|ní posouzení a návrh poŽárně bezpečnostního Ěešení.

Hodnocení práce studenta:
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1 . Úrove zpracování Ěešeného tématu ! x ! n
2. PĚístup autora pYi zpracování práce X ! ! n
3. VyuŽití odborné literatu ry a práce S ní n X ! n
4. FormáIní, grafická a jazyková uprava práce X ! ! n
5. Sp!nění poŽadavkťr zadání práce X tr ! D

Celkové hodnocení a závérz

PĚi zpracovávání hodnocené práce vycháze|a studentka z v|astních návrh , stejně jako dalších
podk|adťr pÍipraven1/ch v rámci abso|vovan1ich pĚedmětrj - napĚík|ad dí|čí stavebně.fuziká|ní

Wpočty. V navrženém projektu jsou zapracovány mimo jiné i poŽadavky uvedené v místní
zemně.p|ánovací dokumentaci. Studentka pÍi konzu|tacích i samotném zpracovávání

projektové dokumentace prokáza|a, Že je schopna své zna|osti rlspěšně ap|ikovat na reá|né
situaci. Také prokáza|a, že se dokáže orientovat v nabídce dostupn1ich stavebních materiá|rj a
prvk a je schopna na zák|adě podk|adri rn./robcri navrhovat použitelná provozně-dispoziční i
konstrukční Ěešení.
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CeIkově studentčinu práci hodnotím jako zdaři|ou, její aktivitu a pravide|nost konzu|tací
hod notím jako rnýbornou.

Klasifikační stupeň podle ECTS: N1
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Datum: 5. června 20.|7 Podpis vedoucího práce...í..'' ....,!:,::,(','''''.. )
f :'j':l: '/'


