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A. Architektonická část 

Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované studentkou v ateliérové 
tvorbě 2.ročníku studia. Předmětem řešení je bytový dům na ul Neumannova v Brně. 
Zadáním architektonické studie bylo navrhnout širší velikostní skladbu bytů s důrazem na 
diferenciaci funkčních zón (soukromá, polosoukromá a veřejná). 
Vstup do fines centra je společným hlavním vstupem k bytům. Pokud bude určeno 
veřejnosti, toto není vhodné hlavně s ohledem na bezpečnost bydlících. Vegetační 
střechy jsou navrženy jako pohledové, bez přístupu bydlících. Za úvahu stojí jejich 
zpřístupnění. Velké byty mají kromě samostatného WC druhý klozet umístěný 
v koupelně. Dle ČSN je to přípustné, ale doporučoval bych i druhé WC jako samostatné, 
zvláště jeli koupelna velikostně nadstandardní (byt 1 v 1.NP má koupelnu 16,5 m2), je 
samostatné umístění možné. Hmotové a výtvarné řešení bytového domu prezentované 
v pohledech a vizualizacích je přijatelné, odpovídá ročníku, v kterém koncept vznikl. 
Výchozí architektonickou studii studentka rozpracovala v rámci BP ve stavební projekt 
bez zásadních dispozičních i výrazových změn. Pracovala svědomitě a se zájmem, 
předložená architektonická studie vykazuje dobrou úroveň. V průběhu studia dosahovala 
kvalitních výsledků, v ateliérech architektonické tvorby byla hodnocena klasifikačními 
stupni A a B, stejně tak byla hodnocena ve většině dalších studijních předmětů. 

 
 
 

B. Konstruk ční část 

Studentka Martina Deutschová vypracovala ve své bakalářské práci projekt bytového domu. 
V domě se nachází 8 bytových jednotek ve třech nadzemních podlažích. Dále je navrženo 
garážové stání pro 12 automobilů a fitcentrum, které se nachází v podzemním podlaží.  
V podzemním podlaží tvoří nosnou konstrukci železobetonový skelet, nadzemní podlaží jsou 
navržena jako zděný stěnový systém. Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové 
desky. Jednotlivé nadzemní podlaží spojuje železobetonové monolitické schodiště. Základy 
jsou tvořeny železobetonovými pasy a patkami, ze kterých se zatížení od budovy roznáší na 
piloty.  
Objekt byl navržen s ohledem na požární bezpečnost staveb. Jednotlivé byty tvoří 
samostatné požární úseky. Obálka budovy byla navržena na základě požadavků na tepelnou 
ochranu budov. V projektu byly zpracovány tři detaily, a to u střešní atiky, detail řešení 
stropní konstrukce v místě lodžie a detail ukončení hydroizolace v části spodní stavby.  
Projekt je zpracován pečlivě, na dobré technické úrovni i v odpovídajícím grafickém 
zpracování. Studentka pracovala na své bakalářské práci se zájmem a zodpovědně, svá 



řešení často konzultovala. V textové části se vyskytují drobné překlepy, které však nesnižují 
kvalitu předložené práce. 
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Klasifika ční stupnice  

 
Klas. 
stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 


