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Oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracoval student David Grubl ve školním 
roce 2015/2016. Obsah bakalářské práce je členěn do následujících částí: 
 
 A – Dokladová část  
 B – Konstrukční studie 
 C – Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby 
 D – Architektonický detail 
  
Bakalářská práce obsahuje rovněž volné přílohy a to architektonickou studii, model architektonického 
detailu a CD s dokumentací. 
 
K hodnocení byly předloženy části A, B, C, D bakalářské páce Davida Grubla. Volné přílohy 
(architektonická studie, model architektonického detailu a CD s dokumentací) nebyly oponentovi 
předloženy a nejsou tudíž předmětem tohoto hodnocení . 
 
1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického. 
 
Stavebně-konstrukční řešení je navrženo a popsáno na velmi dobré úrovni. Jsou zvoleny obvyklé 
materiály a s provedením by neměly být zásadní problémy. Jen snad ve 2.NP podlaží S0 02 bych zvážil 
řešení bez sloupu uprostřed kulturního sálu a zajímalo by mne, z jakého důvodu není navrženo 
doplnění vrstev tepelné izolace objektu SO 01 (zateplení pod podkladní betonovou deskou, zateplení 
základů a soklu, zateplení obvodových stěn a stropu nad podkrovím). Z architektonického hlediska 
postrádám zdůvodnění a obhájení volby netradičních úprav fasád nových objektů. Z provozního 
hlediska postrádám podrobnější popis možných způsobů využití prostorů infocentra, galerie, kavárny 
a kulturního sálu.  
 
2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické 
úrovně. 
 
Dokumentaci lze považovat za úplnou, avšak s menšími nepřesnostmi a chybami. Grafická úroveň je 
dobrá. Na některých výkresech v měřítku 1:100 jsou však texty tak malým písmem, že jsou čitelné buď 
jen velmi obtížně, nebo jsou zcela nečitelné. Tenká čára je zejména ve výkresech v měřítku 1:100 vůči 
tlusté čáře poměrně silná a rozdíl mezi nimi je obtížněji rozpoznatelný. Zakreslení tlusté čáry pak 



 

 

v řezech v měřítku 1:50 na více místech chybí. Výkresy v měřítku 1:50 jsou prakticky zvětšeniny 
výkresů 1:100 a kromě snadnější čitelnosti textů nepřináší nové informace. 
V několika případech (např. výškové osazení objektů, označení podkroví a popis okenních výplní) různé 
části projektové dokumentace uvádějí různé údaje. Na všech situačních výkresech je u rozpisky 
uvedeno výškové osazení objektů 0,000=245,500 mm a 0,000=205,150 m.n.m. B.p.v., avšak na všech 
ostatních výkresech je uvedeno, že 0,000= 245,500 m.n.m. B.p.v., což je v rozporu. V některých 
částech projektové dokumentace označujete půdorysy S0 01 jako Půdorys 3.NP, některé jako Půdorys 
3.NP-Podkroví  a některé jako Půdorys podkroví. Toto je objekt o dvou nadzemních podlažích 
s obytným podkrovím a proto mělo být všude uvedeno jen Půdorys podkroví. V textových zprávách je 
uvedeno a ve výkresech zakresleno, že v objektu SO 01 budou okna dřevěná s izolačním trojsklem, 
avšak ve výpisu truhlářských prvků je v popisu těchto oken, že se jedná o Kastlová dřevěná euro okna 
s venkovním zasklením taženým sklem a vnitřním zasklením izolačním dvojsklem, což je zcela jiný typ 
okna i zasklení.   
 
3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. 
 
- Textová část: V technické zprávě chybí v části B.4, Doprava v klidu, výpočet potřeby parkovacích 
míst. Chybí uvedení způsobu odvodu dešťových srážek ze střech. Stávající dešťová kanalizace je 
vyznačena, ale přípojka na ni navržena není. Pozor na pravopisné chyby a překlepy, které však nejsou 
četné. 
-Výkres B.02: Chybí jasné vyznačení hranice řešeného území, umístění HUP a ELS a lamp veřejného 
osvětlení v blízkosti objektu. Stávající el. vedení a navržené přípojky nejsou dostatečně popsány (chybí 
např. informace o tom zda el. vedení a přípojka je podzemní či nadzemní).  
- Výkres B.05: Zakreslení zpevněných, nezpevněných ploch a okapových chodníků v okolí budov je 
neúplné. Chybí označení světlé výšky některých místností. Bylo by vhodné uvést světlé výšky místností 
a to na všech půdorysech např. v tabulce místností. K prvkům F1 a F2 jsem nenašel popis v legendě. 
Chybí zakreslení svislých svodů dešťových vod a to na více půdorysech. V bytě v 1.NP by podle mého 
názoru stačila koupelna s WC, další samostatné WC s umyvadlem je myslím si v bytě této velikosti 
poměrně nadstandard. Nenašel jsem popis větrání místnosti č. 127. 
- Výkres B.06: Některé popisky (např. třešní vtoky, sklony střech) jsou tak malým písmem, že jsou 
velmi obtížně čitelné. Trávník vedle budovy v půdorysu 2.NP není zapotřebí zakreslovat. Mohla by být 
m. č. 214 (koupelna) prosvětlena pomocí podstropního světlíku např. z luxferů?  
- Výkres B.07: V kuchyni nejen na tomto půdorysu chybí zakreslení umístění kuchyňské linky a 
zařizovacích předmětů. 
-  Výkres B.08: Výškové kóty jsou tak malým písmem, že jsou prakticky nečitelné. 
- Výkres B.09: Výškové kóty jsou zcela nečitelné. Neměli by tu být v pohledu zakreslené svislé okapní 
svody? 
- Výkres B.10: Tepelná izolace střechy nad půdním prostorem je myslím si zbytečná. Naopak chybí 
vrstva tepelné izolace ve stropě nad podkrovními místnostmi a chybí popis skladby stropu nad 
podkrovím. Chybí zakreslení tepelné izolace v prostoru nad římsou, kde to takto vypadá jako velký 
tepelný most. Žluté výškové kóty jsou nečitelné. Z jakého důvodu jsou texty v poznámce různými typy 
a velikostmi písma? 
- Výkres B.11: Chybí zakreslení tepelné izolace v prostoru nad atikou, kde to takto vypadá jako velký 
tepelný most. Zakreslení tlusté čáry v některých částech chybí (např. u stropních konstrukcí nad 
horními podlažími). V popisu skladby S6 jsem nenašel vrstvu nosné konstrukce.    
- Výkres B.12: Šrafa obvodové části dřevem obložených štítů je zvolena nevhodně. 
- Část C: Výkresy v části C jsou prakticky zvětšeniny výkresů z části B a uvedené nedostatky se v nich 
opakují. Rozdíl mezi tloušťkou tenké a tlusté čárou je zde velmi malý. Texty kót již mají dostatečnou 
velikost, ale jejich čitelnost je často snížena kvůli nevhodnému umístění přes šrafy, čáry a kóty. 
Zakreslení tlusté čáry chybí na mnoha místech zejména v řezech objektu S0 01. V detailech C14 a C 15 
je zakresleno zateplení v místech nad římsou a nad atikou, avšak není dostatečně popsán způsob 
kotvení tepelné izolace.  



 

 

- Část D: Hydroizolační fólie v místě hřebenu střechy SO 02 je uhnutá pod uhlem cca 90 stupňů. 
Myslím, že tak ostrý ohyb ji bude velmi namáhat. Mohla by zde být fólie ohnutá např. do oblouku?  
 
4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.  
 
Bakalářská práce je na poměrně dobré úrovni. Nepřesnosti a chyby jsou popsány výše. Dispoziční a 
architektonické řešení je na velmi dobré úrovni. V práci jsem bohužel nenašel jasné zdůvodnění 
použitých materiálů a architektonického výrazu. Domnívám se však, že zvoleno bylo vhodně. Prostor 
Sušilova náměstí a objekt bývalé pošty znám velmi dobře, osobně jsem ho nedávno několikrát 
navštívil a myslím si, že navržené řešení rekonstrukce a přístavby by ho obohatilo velmi pozitivně. 
 
5. Hodnocení klasifikací dle ETCS:  C/2 

 
 
V Brně dne 22. 2. 2016            

                    
 

             Ing. arch. Petr Novák, Ph.D. 
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