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PoSUDEK oPoNENTA BAKALAŘSKÉ PRÁoE

Student: Tomková lva

oponent: lng. arch. Jiří Marek

oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci ,,Přístavba FA v Lub|ani.. , kterou vypracova|a
studentka |va Tomková ve školním roce 201312014' obsah baka|ářské práce je č|eněn do
následujících částí:

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

Bakalářská práce obsahuje rovněŽ vo|nou pří|ohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci atelieru architektonické tvorby v |etním semestru 201212013.

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

NavÉená architektonická studie obnovy-dostavby objektu ško|y architektury , je po
konstrukční stránce vyřešena se zna|ostí pozemního stavite|ství, tedy včetně stavebních
konstrukcí a jejich detailů. Z poh|edu architektonického je objekt řešen standardním
způsobem, coŽ znamená, že jsou vyuŽity zák|adní kompoziční principy reagující na
dispoziční /půdorysné/ schéma jednot|ivých pater objektu a to se projevuje zejména na
fasádách. NavrŽená dostavba objektu je zaiimavým řešen ím.
Provozní-dispoziční řešení půdorysů jednot|ivých objektu je jednou zmožných variant, které
je moŽné dá|e rozvíjet. Předmětem rozpravy můŽe být systém pohybu tzv. handicapovaných
|idí v objektu, tedy jeho p|nohodnotné vyuŽívání všemi studenty a pracovníky.
Architektura objektu je zajímavá a dokladuje cí|enou práci dip|omantky na kvalitním zvládnutí
zadaného úko|u.

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

Dip|omová-baka|ářská práce je zpracována v plném rozsahu poŽadovaného zadáním.
Grafická úroveň je velmi dobrá. Srozumite|ným způsobem prezentuje architektonické-
stavební řešení zadaného úko|u.



3. Vytýčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodtžování zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.

V projektové dokumentaci nejsou patrny základní konstrukční či dispoziční nedostatky .
Projektová dokumentace je zpracována dle p|atných norem pro grafické práce.
Předmětem odborné rozpravy se můŽe stát téma významu ,,sHP. azáměrŮ budoucího
uŽivatele, v souvis|osti s charakterem navrŽených stavebních úprav, |imitovaných tzv.
faktorem času, tedy fyzického a morálního stárnutí objektu/ů/, event' téma poŽární
bezpečnost objektu, tedy i provozních vztahů, mimo jiŽ zmíněnou prob|ematiku tzv'
handicapu.

4. Zhodnocení dip|omové práce z h|ediska vlastního tvůrčÍho přínosu a využitelnosti
v praxi.

Význam zpracování architektonické studie je v reá|ném prověření moŽností stavebních úprav
v podmínkách daných |imitovanými možnostmi rozvíjet, či upravovat, stávající objekt.
Diplomantka-bakalářka zpracova|a jednu z možných variant reá|ného vyuŽití objektu ško|y
architektury, což je moŽné povaŽovat za velmi přínosné.

5. Hodnocení k|asifikací dle ETCS:

Vzh|edem k již konstatovanému navrhuji hodnocení dip|omové práce
stupněm

B,í '5

V Brně dne 28. 2' 2014

jméno a podpis oponenta

hg.arch. Ji říMarek
FA VUT Brno / ústav 6
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