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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec 

Autor práce:  Jakub Grünwald 

Oponent práce: Ing. Stanislav Mikeš 

Popis práce: 

Student Jakub Grünwald  se zabýval ve své bakalářské práci obnovou klasicistního  dvorce  Medov- 
Heřmanův Městec.  

 
 
Dispoziční řešení: Student hledá funkční využití klasicistní památky, což je velmi obtížný úkol. Novou 

funkci nachází ve směsi několika funkcí, infocentrum, ZUŠ, restaurace, obchod, cyklo-půjčovna, 
coworkingové kanceláře. Je škoda, že nezvolil jednu dominantní funkci, která zajistí životaschopnost 
a financovatelnost záměru. Kdo by byl investorem tohoto záměru ? 

 
 
Architektonické řešení: Student se snaží vnést do klasicistního dvorce „svůj“ architektonický prvek. 

Tím prvkem je pavlač částečně předstupující před líc fasády, kterou nahrazuje původní chodbu. Pavlač 
je řešena jako dřevěná konstrukce s modřínovým opláštěním. Tato pavlač působí jak po konstrukční 
stránce, tak i po architektonické a dispoziční stránce poměrně rozpačitě (zaoblené rohy, kombinace 

dřevěné stěny a ocelových profilů, nadstřešní žlab nesprávně napojen na stávající střechu). Dále 
student ne úplně citlivě vnáší nové konstrukce do stávající dispozice, což je dáno snahou objekt 
naplnit mnoha funkcemi. Vnášení nových otvorů s rovným nadpražím vedle klenutých konstrukcí se 

mi nejeví jako přesvědčivé. Daleko vhodnější  by bylo objekt najít vhodnou funkci a  očistit jej od 
všech nepůvodních konstrukcí a nové prvky provádět v nejnutnějších případech formou vestavků, 
nábytku, transparentních konstrukcí…. 

 
Grafické řešení: po grafické stránce je práce zpracována standardně, občas je nesprávně užito šraf, 
zakreslování , občas je nesprávně kótováno a užito zásad zakreslování (dvoukřídlé dveře, čerchované 

čáry…) 
 
Konstrukční řešení: Z konstrukčního hlediska se student snaží jít do poměrně velkých detailů, ačkoli 

mu uniká řada znalostí o materiálech , konstrukčním uspořádáním, postupu provádění prací. To 
následně vede k chybným řešením (vyplnění vln trapézového plechu ze spodního líce minerální 
vatou, aplikace hmoždinek do minerální vaty, lepení pískovcového soklu ke kovovým profilům 

cementovým lepidlem a pod) Nejvíce problematické však vidím řešení pavlače, jak ze statického 
hlediska, tak z hlediska tepelně-vlhkostně izolačního a bezpečného odvedení srážkových vod ze 
stávající střechy do zaatikového žlabu.  
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Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky a dotazy k obhajobě 

1) Vysvětlete důvod užití rovného nadpraží u nově zřizovaných otvorů v prostorech, kde jsou 
historicky užita klenutá nadpraží  

2) Vysvětlete důvod užití kari sítě jako výztuže anhydritového potěru, jak vzájemně reaguje 

anhydrit a  ocel? 

3) Vysvětlete postup při provádění hydroizolace výtahové šachty a její návaznosti na 
hydroizolaci podlahy 

4) Jak by jste jinak řešil odvodnění střechy pavlače 
 

Závěr: 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  28. února 2021               Podpis oponenta práce………………………………… 


