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Cílem bakalářské práce je prokázat schopnosti, dovednosti, navrhovat a dokumentovat stavební objekt pro
realizaci s využitím všech znalostí na odborné úrovni bakaláře.
1.	Podklad pro bakalářskou práci (zadání)
a)	Přípravná část;
b)	Studie stavby: návrh vypracovaný v rámci v provedení předmětu Ateliérové tvorby.
2.	Část dokumentace pro provedení stavby
Vlastní bakalářská práce:
a)	80 % Architektonicko - stavební dokumentace stanovené části objektu (svazky B1 a B2);
b)	20% Specializace oboru: architektura (dokumentace podle samostatného zadání (svazek C).
Rozsah ad a)
 Svazek A. Podklady (situace a projekt AT I, zadání a doplňující podmínky)
Složka B1. Stavební část:
Složka výkresové dokumentace B1.1
1.	Kompletní stávající a výhledová situace.
2.	Stavební realizační dokumentace.
3.	Koordinační výkres v jednom podlaží stanovené části se zařízením a vývody.
4.	Komplexní detaily 1:10.
Všechny výkresy budou opatřeny orientačními údaji a grafickým měřítkem odpovídajícím velikosti kreseb
Svazek B1.1:
1.	Průvodní zpráva k bakalářské práci (dodá vedoucí bakalářské práce).
2.	Evidenční údaje objektu (celého).
3.	Průvodní zpráva k realizační dokumentaci.
4.	Technická zpráva k realizační dokumentaci.
Specializace B 2. Dle dodatečného zadání.
Svazek C.: firemní a jiné doplňky a externí podklady doplňující řešení.
Koncepty D: Složka D1 a svazek:D2: návrhové koncepty a variantní vlastní skici Přílohy k bakalářské
práci.
1)	Power-point k prezentaci při obhajobě.
2)	Úplná digitalizace podkladových, písemných i výkresových dokumentů bakalářské práce upravená v
programu pdf  s potřebnými úpravami.
	5. Počet výtisků bakalářské práce
  	Bakalářská práce bude odevzdána ve 3 shodných výtiscích,
3)	Adjustace bakalářské práce
a) Rozměry a složení výkresů dle ČSN.
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b) Písemnosti a ostatní dokumenty formátu A4.

3. Kritéria pro hodnocení vedoucím práce:
- Úplnost podle zadání
- Úplnost z hlediska kvality technických informací pro realizaci
- Konstrukčně technická kvalita (estetická, uspořádání a čitelnost)
- Vlastní nové přínosy
- Grafická a kompletační úprava
- Jazyková a vyjadřovací způsob a správnost
- Souhrnná kvalita celé práce.

4. Nedílnou součástí tohoto Zadání je Příloha k zadání bakalářské práce.

Seznam doporučené odborné literatury:

Stavební zákon č.183/2006 Sb. a související předpisy
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby
Projektové normy ČSN řady 73 pro jednotlivé druhy staveb
Další ČSN a Eurokódy
Odborná a firemní literatura, Internet a seriály (architektonické a technické časopisy)
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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