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oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci ,,Bytový dům v pro|uce.., kterou vypracova|
student Kašpárek Michal, ve ško|ním roce 201312014. 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 detail
E - Studijní a přípravné práce

Baka|ářská práce obsahuje rovněŽ vo|nou pří|ohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci ate|ieru architektonické tvorby v letním semestru 201212013'

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

Zpracovaná architektonická studie řeší zástavbu pro|uky na u|ici Mi|ady Horákové v Brně
v|oŽením po|yfunkčního objektu. Je to po stavební a architektonické stránce ve|mi náročný
Úkol, kteý přesahuje do prob|ematiky uv. ma|ého urbanismu, tedy napojení nově
navÉeného objektu a jeho funkcí /provozního systému/ do stávajícího schéma tzv.
prostorotvorných a komunikačních faktorů /systémŮ/. Konstrukční schérha vychází
z tradičních postupů rea|izace objektů tohoto typu. Architektonická studie důsledně řeší
zadané téma v rovině variantních studií, což |ze povaŽovat za jqí ve|mi pozitivní přínos'
NavrŽený objekt umoŽňuje propojení prostoru orientovaného do u|ice s prostorem
vnitrobloku, kteý by se mě| stát,,aktivnízónou.. vyuŽívanou provozy stávajícízástavby'

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

Výkresová dokumentace /zák|adní/ je úplná a na ve|mi dobré grafické úrovni, stejně tak jako
prezentace ce|ého projektu.



3. Vytýčení chyb v konstrukěním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.

Z ce|kového řešení architektonické studie dokladované výkresovou dokumentací nejsou
patrny Žádné zák|adní nedostatky.
Zakres|ení stavebních konstrukcí respektuje p|atné normy a dokumentace je srozumite|ná.
Předmětem odborné rozpravy by moh|o být téma vhodnosti navržené konstrukce objektu
vzh|edem k současným moŽnostem Ve stavebnictví, dále moŽností navržených materiálůna
realizaci obvodového p|áště a vnitřního prostoru lzejména komunikacíl azákladního tech.
vybavení lTzBl , které je nezbytnou součásti provozu relativně rŮznorodého provozu
v objektu /byd|ení, kavárna, pasážl.
Specifickým prob|émem je vhodné dimenzování komunikačního systému v objektu a jeho
navázání na oko|í objektu /předprostor domu /u|iční prostor/ - průchod - vnitroblok/.

4. Zhodnocení diplomové práce z hlediska v|astního tvůrčího přínosu a využitelnosti
v praxi.
Dip|omová práce je zpracována na dobré úrovni, se snahou po uplatnění osobitého vidění
architektonického výrazu objektu v|oŽeného do stávající zástavby.
Přínosem pro praxi je již zmiňované prověření jedné z možností zástavby reálného-
konkrétního území.

5. Hodnocení k|asifikací dle ETCS:

Diplomovou práci hodnotím k|asifikačním stupněm
AI1
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