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Typ studiiního programu Baka|ářský studijní program s prezenčníformou studia
Studijní obor Architektura

PosUDEK oPoNENTA snrnlÁŘsrÉ pnÁce ,, HUDEBNí KLUB V BRNĚ'

Student: zoeruĚr MoDLITBA

oponent: lng. Vladimír Teplý

oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci, kterou VypracovaI student Zdeněk Mod|itba ve
škoIním roce 2015/2016. obsah baka|ářské práce je členěn do následujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detai l

Bakalářská práce obsahuje rovněž vo|né pří|ohy a to architektonickou studii, mode| architektonického
detai|u a CD s dokumentací'

1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického.
Vhodně zvo|ené konstrukční řešení objektu. Doporučuji upravit dispoziční řešení sanitárního zázemí
- umístění WC pro imobi|ní v sou|adu s vyh|áškou č. 398/2009 sb..

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické
úrovně.
Projektová dokumentace je zpracována v sou|adu s p|atnou vyh|áškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb. Doporučuji do jednot|ivých zpráv doplnit obsah zprávy. Doporučuji zvážit dě|ení stavby na
jednotlivé stavební a inženýrské objekty. Doporučuji řadit textové části, především technickou
zprávu, na začátek sIožky.
Kvalitní grafické a technické zpracování projektu, výkresy půdorysů, řezy apod. - vhodně vo|ené
grafické značení stavebních konstrukcí vzh|edem ke zvo|eném u měřítku t :100

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakreslování
stavebních konstrukcí.
Nutno důs|edně zoh|ednit požadavky prostorové akustiky - uvažovat širokopásmové akustické
podh|edy ve všech prostorách.
Nutno zvážit tIoušťky a dimenze tepeIných izoIací- obvodové konstrukce, střešnísk|adby.
Zvážit způsob řešení zvukové neprůzvučnosti stěnových a stropních konstrukcí - hudební sá|.



4. Zhodnocení baka|ářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.
Baka|ářská práce je velmi kva|itně zpracovaná a je využite|ná po úpravách v projektové praxi.

5. Hodnocení klasifikací dIe ETCS:

V Brně dne25.2.2oL6

Ing. Vladi

Klasifikační stupnice
Klas.
stupeň A B c D E F
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