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Oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci „POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ V ULICI 
MILADY HORÁKOVÉ“, kterou vypracoval student Martin HURYCH ve školním roce 
2012/2013. Obsah bakalářské práce je členěn do následujících částí: 
 
 A – Technická zpráva  
 B – Konstrukční studie 
 C – Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby 
 D – Architektonický detail 
 
 Portfolio 
 
 
1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a 
architektonického. 
  
Bakalářská práce byla zpracována na základě architektonické studie, kterou student 
zpracoval v předchozím semestru v předmětu Ateliér architektonické tvorby. 
Návrh polyfunkčního domu je situován do proluky mezi novostavbou bytového domu a 
nájemním domem od Josefa Müllera v ulici Milady Horákové.  
Objekt má celkem osm nadzemních a jedno podzemní podlaží. V 1. PP se nachází sklepní 
prostory a technické zázemí budovy. V 1. NP je situován vstup do budovy. Převážná část 
1. NP je řešena jako průchod spojující městskou třídu s vnitroblokem. V 2. NP je umístěna 
galerie se zázemím, v 3. - 8.NP jsou byty. Galerijní prostory spolu s nově vytvořeným 
průchodem do vnitrobloku vytvářejí příjemný odpočinkový záliv. Spojením více funkcí 
objektu, obytné a výstavní, je zajištěno celodenní provozní využití.  
Konstrukční systém je železobetonový monolitický stěnový. Jihovýchodní fasáda je 
prosklená s lodžiemi s výhledem do atria. Okna orientovaná na severozápad do ulice, jsou 
kryta speciálním fasádním systémem s posuvnými okenicemi. Výrazným návrhovým prvkem 
je světlovod, procházející objektem po celé výšce budovy.  
 
 
 
 
 



2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení 
grafické úrovně. 
 
Bakalářská práce je zpracována důkladně, odpovídá zadání, a respektuje příslušné stavební 
normy a vyhlášky. Míra detailnosti je pro bakalářskou práci dostatečná. Grafická úroveň je 
velmi dobrá, projekt obsahuje pouze drobné chyby, které však nemají popisný význam. 
 
3. Vytýčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad 
zakreslování stavebních konstrukcí. 
 
Chyby zásadního charakteru se v bakalářské práci nevyskytují. Při obhajobě bakalářské 
práce doporučuji:  

- objasnit, jaký bude postup ochrany stávajících staveb při výkopových pracech a 
zakládání 

- stručně popsat technické řešení světlovodu 
 

Bakalářská práce je po grafické i obsahové stránce kvalitní, vykazuje zvládnutí technického 
řešení. Projekt stavby je vypracován dle technických norem, je přehledný a v rámci zadání 
úplný.  
 
4. Zhodnocení diplomové práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti 
v praxi.  
 
Předložená bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni, student prokázal znalosti, 
celkový přehled a zájem o zadaný úkol. Realizovatelnost projektu v této podobě by byla dosti 
problematická z důvodu příliš vysokých nákladů na konstrukční řešení. Tvůrčí zpracování je 
odvážné, však velmi zdařilé. Zajímavá, nápaditá a zároveň funkční řešení jsou potřebná, 
protože dokážou probudit zájem široké veřejnosti o architekturu. 
. 
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