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PoSUDEK oPoNENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Student: Vlach Jan

oponent: |ng.arch' Jiří Marek

oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci ,,Ga|erie architektury,., kterou vypracova|
/dopracova|/ student Jan Va|ch ve ško|ním roce 201312014. obsah baka|ářské práce je
členěn do následujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukčnístudie
C - Stavebníčást projektové dokumentace pro provedenístavby
D - Architektonický detai|
E - Studijní a přípravné práce

Bakalářská práce obsahuje rovněž volnou přílohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci ate|ieru architektonické tvorby v |etním semestru 201012011'

í.Posouzení úrovně stavebního řešení z h|ediska konstrukčního, provozního a
architektonického.

Zpracovaná architektonická studie ,,Ga|erie architektury., je zpracována s cí|em vytvořit nové
moŽnosti pro prezentaci významných architektonických děl-architektury, provázejících naši
současnost' NavrŽený objekt je koncipován tak, aby naplňova| představy uŽivatele
a vytváře| prostor pro budoucí proměny-vývoj poŽadavků na nové-aktuá|nífunkce' Součástí
řešení /architektonické studie/ jsou ana|ýzy stávajících požadavků na objekty galerijního
typu. Stavební řešeníjde standardní cestou, bez vyh|edávání zásadních /architektonických/
designérských experimentů, které by moh|y degradovat kva|itu prostorové kompozice.
Z provozního h|ediska jde o jednoduchý prostorový p|án vyuŽívání dí|čích objektů
kompozice vytvářející ce|ek. Předmětem odborné rozpravy by mohlo být téma vhodnosti
navrŽeného konstrukčního systém, ktený pos|éze definuje kva|itu vnitřního prostoru, event.
jeho variabi|itu /p|asticítu/. Da|ším významným tématem je zcela jistě vhodnost zvolených
stavebních materiá|ů lpro zák|adní konstrukční systém/ a následně např. výplní, obvodového
p|áště atd.
NavrŽené architektonické řešení je jednou z mnoha moŽných variant a v tomto smyslu je
přínosem.



2. Úp|nost, přesnost řešení obiektu
grafické úrovně.

Výkresová dokumentace lzák|adní/ je
prezentace ce|ého projektu.

v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení

Úp|ná a na dobré grafické úrovni, stejně tak jako

3. Vytýčení chyb v konstrukěním, provozně technickém řešení a v dodĚování zásad
zakresIovánÍ stavebních konstrukcí.

Z ce|kového řešení architektonické studie dok|adované výkresovou dokumentací nejsou
patrny žádné zák|adní nedostatky.
Zakres|ení stavebních konstrukcí respektuje p|atné normy a dokumentace je srozumitelná'
Mimo jižzmíněná prob|émová témata je moŽné rozvinout diskusi o systémech ,,TZB.., které
budou nezbytnou součástí objektu a podmíníjeho provozuschopnost.

4. Zhodnocení dip|omové práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využite|nosti
v praxi.

Dip|omová práce je zpracována na dobré úrovní,
arch itekton ického výrazu objektu.
Přínosem pro praxi je již zmiňované prověření
konkrétního území.

5. Hodnocení k|asifikací d|e ETCS:

Dip|omovou práci hodnotím klasifikačním stupněm
D12,5

V Brně dne 28. 2' 2014
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