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oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracova|a studentka Tereza
Abrhámová ve ško|ním roce 2012|2013. obsah baka|ářské práce je č|eněn do nás|edujících
částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
c - Stavební cást projektové dokumentace pro provedení stavby "
D _ Architektonický detai|

Baka|ářská práce obsahuje rovněŽ volné přílohy a to architektonickou studii' model
architektonického detailu a CD s dokumentací.

Předmětem baka|ářské práce studentky Terezy Abrhámové je Techno|ogické a inovaÓní centrum Telě
umístěné v průmys|ové zóně na východním okraji města Te|č. Cí|em bylo vývoňt areá| pro různé
provozy malých a slředních podniků se snahou maximálně vyuŽít daný pozemek a dosáhnout vysoké
variabi|ity prostoru. NavrŽeny jsou dva typy rnýrobních jednotek (A a B) a administrativní budova (C).
Projektová dokumentace řeší novostavbu provozní stavby, objekt je samostatně stojící a nachází se
v b|ízkosti ostatních výrobních budov. Projekt je řešen v rámci tzv. konstrukční studie a dá|e jako
projekt pro provedení stavby.
K jednot|ivým óástem práce mám nás|edující pňpomínky:

1. Posouzení úrovně stavebního řešení zhlediska konstrukčního, provozního a
architektonického.

Konstrukčně povaŽuji objekt za zv|ádnutý a dobře navržený. Ve|ice oceňuji pouŽití oce|ového
ske|etového konstrukčního systému s |ehkými obvodovými pane|y ve výrobní iásti. Návrh je
proveden optimá|ně a umoŽňuje vysokou variabilitu vyuŽití pro ma|é a střední podnikání.
Architektonicky spatřuji objekt jako zdaíi|ý a vhodný pro danou |oka|itu a úče|.
K řešení mám nás|edujícípfipomínky a komentář.

Výkres tvaru stropu 1.NP
Ve výkresu nejsou zakresleny všechny hrany Železobetonových prvků, které se zde objevují
(Žb desky a jejich výškové změny - za|omení).
Z výkresu není zřejmé konstrukční řešení a Vynesení schodiště v modu|u A2-B3, zejména
mezipodesty. Zřejmě chybí zakres|ení všech hran mono|itických konstrukcí schodiště.
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Ke konstrukčnímu řešení nemám da|ších připomínek, naopak oceňuji řešení kritických
detiai|ů, jako např. zaatikový ž|ab a dále oceňuji vo|bu akustických tvámic pro vnitřní dě|ící
konstrukce.

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

Baka|ářskou práci povaŽuji za kompletní. Grafická úroveň je na velice dobré úrovni a
nespatruji zásadní nedostatky.

3. Výčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakres|ování stavebních konstrukcí.

Zprovozního h|ediska nemám pfipomínek, objekt je funkcní a vhodně navÉený pro svůj
úče|. Ve výkresové dokumentaci jsem nenašel závažné zakres|ovací chyby, výkresy jsou
přeh|edné a peč|ivě vypracované.

4. Zhodnocení baka|ářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a vyuŽite|nosti
v praxi.

Celou práci povaŽu1i za ve|ice zdaňlou, a to jak konstrukčně a materiá|ně, obzvláště oceňuji
ce|kovou koncepci, která se mijeví z praktického poh|edu jako ve|ice výhodná.

5. Hodnocení k|asifikací d|e ETCS:

V Brně dne28.2.2013 PJ.qh^r
lng. Petr Suchánek, Ph.D.
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