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oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracova|a studentka Dominika
Jabůrková ve ško|ním roce 201212013. obsah baka|ářské práce je č|eněn do nás|edujících
částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detai|

Bakalářská práce obsahuje rovněŽ volné pří|ohy a to architektonickou studii, mode|
archítektonického detai|u a CD s dokumentací.

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

Umístění stavby v její půdorysné podobě koresponduje se svaŽitostí v terénu, hodnotím jej
jako poměrně vhodné. LichoběŽníkový tvar v uŽší části dobře vstupuje do terénu, nejširší
část fasády z něj naopak hezky vystupuje. Dobřeje řešeno dopravní napojení objektu.
Konstrukční řešení hodnotím jako méně povedené; tvar objektu není vhodný ke zvolené
konstrukci. NavrŽený ske|et je nepravide|ný, umístění i tvar svis|ých prvků zcelavychází
z dispozičního řešení (čfuerec, obdélník, ,,elko.., stěna). Takto rea|izovaný ske|et je zbytečně
sloŽitý na provádění. Snaha o prostorové stuŽení působí nahodi|ým dojmem.
Provozně je objekt řešen nepřehledně. H|avnívstup vede na schodiště a cí| (kance|áře) je
umístěn aŽve třetím pod|aŽí. Jako nešťastné se mi jeví umístění vertiká|ních komunikačních
jader, funkce ha| se mijevíjako prob|ematická, včetně přímého napojení ha| na hygienické
zázemí (bez jakéko|iv oddělující komunikace). Umístění Hygienického zázemí v 2np
neumoŽňuje prosvět|eníhal zezápadní strany. Největším problémem dispozičního řešeníje
pod|e mého názoru nevhodné vertikálnídě|enífunkčně od|išných částíobjektu, pŮdorysné
rozdě|ení bývá v těchto případech bezproblémově funkční.
Po stránce architektonické objekt naprosto nevypovídá o jeho funkci' Č|enění hmot sice
vychází z tvaru pozemku, otázkou je ovšem zda-|i by neby|o moŽné vyuŽít vznik|é ''zá|ivy.' k
jiným funkcím nebo je zastavět. Nejednoznačné je i umístění , sk|adba a ve|ikost okenních
otvorů, které nerespektují žádný řád - postrádám v nich |ogiku. Materiá|ové č|enění hmot
povaŽuji za přínosné, |íbí se mi řešení proskleného vstupu, kteý návštěvníkům poskytuje
informaci o jejich cí|i. Cortenouý lem nad hlavním vstupem povaŽuji za samoúčelný. otázkou
je i pouŽití příhradové konstrukce u vstupu - prvek se jiŽ nikde, stejně jako corten, neopakuje'
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2. Úplnost, přesnost řešení obiektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně.
Grafické zpracování bych hodnoti| na standardní úrovni. Adjustace poměrně dobře podává
zámér tvůrce' Drobné grafické nedostatky sh|edávám převáŽně v řezech a půdorysech.

3. Vytěení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.
Konstrukční řešení: měnící se rozpon ske|etu svědčí o nevhodném konstrukčním řešení,
které není moŽné dodrŽet v celé stavbě. Dimenze někteých prvků (např. průvlak 300 x 300)
nerespektují konstrukční principy a způsob jejich namáhání.
Ve výkresech se vyskytuje značné mnoŽsfuí chyb v zakres|ování: chybné t|oušt'ky čar,
v půdorysech neroz|išené konstrukce ve styku se vzduchem a se zeminou, chybějící osy
vertikálních prvků ske|etu atd. Ve sk|adbách se vyskytují opakující se nedostatky. Napřík|ad
uvedu zce|a nevhodnou separační vrstvu mezi samonive|ačním potěrem a rozvodem
pod|ahového vytápění. Zde je naopak nutný co nej|epší kontakt potrubí a materiá|u topné
desky. Hydroizo|ace pod|ahy na terénu je navrŽena z asfa|toqých pásů u|oŽených na
geotextilii a přímo na štěrku frakce 32-63. Takové řešení je sk|adbou i zvo|eným materiá|em
zcela chybné.

4. Zhodnocení baka|ářské práce z h|ediska vlastního tvůrčího přínosu a využite|nosti
v praxi.
Prob|émem před|oŽené práce je zejména funkční řešení. Komerční pronájem jednotlivých
sekcí by vyŽadova|jasné oddě|ení a uzavření částí. Největší přínos, snaha o architektonicky
neotře|é řešení tohoto typu stavy, je současně největším zdrojem prob|émů a nedostatkŮ
v řešení.

5. Hodnocení k|asifikací dle ETGS:

D12,5

V Brně dne 28.2.2013
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