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oponentní posudek hodnotí bakalá skou práci, kterou Vypracoval student MíČKOVÁ Markéta ve

školním roce 20L5/2oL6. Obsah baka!á ské práce je členěn do následujících částí:

A - Dokladová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D _ Architektonickri detail

Bakalá ská práce obsahuje rovněž volné p ílohy a to architektonickou studii, model architektonického
detailu a CD s dokumentací.

1. Posouzení rovně stavebního ešení z hlediska konstrukčního' provozního a architektonického.
Nemám vytky k architektonickému a provoznímu ešení, objekt je zpracován moderně, zapadající do
okolní zástavby. Prodejna v l.NP má vstup p es společn', vstup, doporučoval bych ešit spíše
samostatně. V bytě ve z.NP p i jihozápadní straně objektu tvo í druhou největší místnost chodba
(m.č. 2a2)- na rikor pokoje, kteÚ je svou podlahovou plochou témě na hranici minima pro danou
funkci, doporučoval bych vy ešit lépe dispozičně.

2. Úplnost, p esnost ešení obiektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické
rovně.

Projekt je zpracován kompletně, dle zadanrich požadavk . Graficky je projekt na vysoké rjrovni a je
p ehledn' respektující. oce uji zpracování všech pridorys objektu do stádia dokumentace pro
provedení stavby.

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém ešení a v dodržování zásad zakreslování
stavebních konstru kcí.
- Vykres c02 - z klady - chybí legenda a k ty v ezech
- Sk\adba ,,P3" - Vysvětlete d vod zabudov ní betonové mazaniny tl.2Žmm nad železobetonovou
deskou. P itl.2\mm by měla byt vrstva tvo ena spíše cementovym potěrem.
- P dorysy - dve e ve stěnách tl.300mm jsou k tov ny na osu. Jaké budou z rubně těchto dve í?
Popište kdy se vzhledem k typu (materi lu) z rubně k tujÍ dve e na osu a kdy se k tuje otvor a jak se
které z rubně zakresluj í.



- Venkovní schodiště č.116 -stupně rozměru 150x400. lJveďte Lehman v vzorec a posuďte schodiště.

To samé platí pro schodiště m.č.275 na p dorysu Z.NP-
- Mezibytové stěny z p robetonu tt.300mm jsou nedostatečné z pohledu akustiky, navrhněte opat ení.

- P dorys s.NP *terosa m.č.507 - chybí zakreslení proti p du do světlíku.

- P dorys st echy - chybí z chytny systém proti p du pracovníkťl držby.

- Architektonick detail_ z bradlÍ není ergonomické pro ctlop, zejména v detailu č,2

4. Zhodnocení bakalá ské práce z hlediska vlastního wrirčího p ínosu a využitelnostiv praxi.

Zpracováním této bakalá ské práce získala studentka komplexní p ehled o navrhování staveb jak

z hlediska architektonického a provozního ešení, tak i ze stavebně technického ešení, oce uji

p edevším precizní zpracování jednotliv' ch skladeb konstrukcí a architektonického detailu

ocelového schodiště.
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