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Z hlediska stavební části mám drobné připomínky: 
V technické zprávě, v bodě 2.2.16 Tepelně izolační panely (str. 9) je uvedeno, že terče 

lepicího tmelu jsou nanášeny ve vzdálenostech 30-35 mm (je vzdálenost správná?). Ve 
skladbě konstrukcí PP je vhodné u hydroizolačního systému DUALDEK vypsat jednotlivé 
vrstvy tohoto systému (separační textilní vrstva, hydroizolační PVC fólie, drenážní vrstva…). 
U výplňových otvorů doporučuji upřesnit součinitel prostupu tepla (jak celkový součinitel 
prostupu tepla, tak i jednotlivých prvků). Zábradlí se svislou tyčovou výplní je z titanzinku? 
Ve výkresu D.1.1 Půdorys 1PP chybí u vyspádovaných vrstev výškové kóty (místnosti č. 001 
a 002 Garáž). Dále jsou nevhodně (v těsné vzdálenosti od přilehlé stěny) umístěné dveře  
situované z chodby na schodiště.  V legendě místností chybí uvedena místnost schodiště, 
v 1NP také balkón. Ve výkresu D.1.2 Půdorys 1NP je v razítku výkresu uveden nesprávný 
název výkresu. U balkónových dveří chybí zakótována výška otvoru. U schodiště je chybné 
číslování stupňů v 1NP (rozpor s půdorysem 1PP) a také zobrazení stupňů 1PP pod 
půdorysným řezem podlažím 1NP (dle výkresu řezu se stupně 1PP a 1NP nepřekrývají). Ve 
skladbě konstrukce 11 výkresu D.2.1 Řez A-A´ postrádám tloušťku spádové vrstvy. Také 
v tomto výkresu nejsou výškově okótovány základy.  

5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky. Využívá v současnosti známých poznatků. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Výběr studijních pramenů a jeho charakteristiku hodnotím jako výbornou.  

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální i jazykové stránce hodnotím jako velmi dobrou.  

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Po úpravě bakalářské práce je možné práci používat jako podklad k vypracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby. 

9. Práci hodnotím: 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
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V Ostravě dne 13. května 2015            podpis vedoucího bakalářské práce 


