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oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci, kterou vypracoval student Jan Sances ve
školním roce2a12l2013. obsah baka|ářské práce je č|eněn do nás|edujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukčnístudie
C - Stavebníčást projektové dokumentace pro provedenístavby
D - Architektonický detai|

Bakalářská práce obsahuje rovněŽ volné přílohy a to architektonickou studii, mode|
architektonického detailu a CD s dokumentací.

Předmětem baka|ářské práce studenta Jana Sancese je Techno|ogické a inovační centrum Te|č
umístěné v průmys|ové zóně na východním okraji města Te|č. V areá|u se nachází ce|kem tň typy
objektů, z nichŽ dva typy s|ouží rnýrobě a podnikání a jeden správě a údrŽbě areálu. Projektová
dokumentace řeší novostavbu administrativní budovy - soOí, objekt je samostatně stojící a nachází
se v b|ízkostivýrobních budov. Projekt je řešen v rámcitzv. konstrukční studie a dá|e jako projekt pro
provedení stavby.
K jednotliuým částem práce mám následující pňpomínky:

1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a
architektonického.

Konstrukčně povaŽuji objekt za zv|ádnutý a dobře navrŽený' osobně bych vzhledem
k jednoduchému půdorysnému tvaruzvážil moŽnost pouŽití prefabrikovaného konstrukčního
systému (Že|ezobetonový či oce|ový) za úče|em urych|ení a z|evnění výstavby.
Architektonicky spatruji objekt jako zdaři|ý a vhodný pro danou |okalitu a úce|.
K řešení mám nás|edující připomínky a komentář:

Půdorys 1.NP
Zprovozního hlediska vidím nedostatek u stravovacího zázemí fiíde|na, bufet), které d|e
mého názoru postrádá zázemí pro zaměstnance jíde|ny a bufetu. Předpok|ádám, že se jedná
o dva oddě|ené provozy (bufet není komunikačně spojen s jíde|nou) a ani jeden provoz
neobsahuje šatnu pro zaměstnance, v případě bufetu postrádám i místnost Wc
(zaměstnanec bufetu bude zřejmě muset projít přes venkovní prostor a pouŽít WC zázemí
jíde|ny). V b|ízkosti jíde|ny bych zároveň předpok|áda| místnost WC a umývárnu pro
strávníky.
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Výkres fuaru stropu 1.NP
Z výkresu není zřejmé konstrukční řešení a Vynesení schodiště v modulu A1-B2, zejména
mezipodesty. Zřejmě chybí zakreslení všech hran monolitických konstrukcí. Ze sk|opených
řezů jednoznačně nevyplývá, jak je schodiště v místě mezipodesty podporováno.

Detail A - mezistřeŠní Žlab:
Jako prob|ematické místo vidím řešení mezistřešního Žlabu. V místě detai|u bych zce|a jistě
vo|i| spíše extrudovaný po|ystyren, niko|iv po|ysýren expandovaný, jak je psáno v |egendě
(Pa) a stejný materiá| bych volil v b|ízkostiŽlabu u sk|adby konstrukce střechy a stěny.

2. Úptnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně.

Baka|ářskou práci povaŽuji za komp|etní. Grafická úroveň je na dobré Úrovni a nespatřuji
zásadní nedostatky.

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodrŽování zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.

Z provozního hlediska mám pouze připomínku k provozu stravování, viz. bod 1 výše.

4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska v|astního fuůrčÍho přínosu a vyuŽitelnosti
v praxi.

Ce|ou práci považuji za ve|ice zdaň|ou, a to jak konstrukčně a materiálně, tak ce|kově
koncepčně, neboť d|e mého soudu velice dobře zapadá do zvo|ené |oka|ity a její návrh ji
respektuje.
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