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oponentní posudek hodnotí bakalá skou práci, kterou Vypracoval student Martina FOJTíKOVÁ ve

školním roce 2015 /2ot6. obsah bakalá ské práce je členěn do následujících částí:

A - Dokladová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonickr 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.
Z architektonického a provozního ešení je objekt vy ešen velmi zda ile. objekt je provozně velmi
dob e rozdělen na část ve ejnou (kavárna) a soukromou (studentské bydlení). Studentka musela
v projektu vy ešit velmi složité základové poměry z dtjvodu nutnosti ponechání stávajících pozristatkťl

hradební zdi, která rovněž tvo í vstupní bariéru do objektu. Architektonicky je stavba pojata moderně
avšak respektující stávající zástavbu. Doporučoval bych zvětšit p ípravnu kavárny, chybí sklad pro
kavárnu.

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

Projekt obsahuje veškeré požadované části bakalá ské práce. Stavební část obsahuje typické podlaží
(3.NP) a pťrdorys 1.mezipodlaŽí.
Grafika: Projekt je zpracován dle normy Čsru or 34zo, grafick' projev je p ehledn', na vysoké rovni.
Z praktického hlediska doporučuji v p dorysech šrafovat i p evládající konstrukce, ikdyž norma
p ipouští jejich šrafování vypustit.

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém ešení a v dodržování zásad zakreslování
stavebních konstrukcí.
- Popište, jak budou odkanalizovány prostory za hradební zdí?
- V (lklidov,ch místnostech není naznačena vodavodní baterie a vylevka.



- tnstalační šachty proch zející p es obytné místnosti (m.č.3.77,3.14) nejsou vhodně umístěné
z dťtvodu akustiky.
- Nesoulad ve světlych vyšk ch místností mezi ezy a p dorysy, jok je spr vn světl vyška v
obytnych mÍstnostech?
- Jak bude větr na klubovna 0L.07 a pr delna 3.07?
- Místnost studovny 3.06 nem v projektové dokumentaci pro provedení stavby okno, ve studii však
ano.
- Místnost č.3.25 je uvedena jako pokoj. V p doryse chybí okno pro denní osvětlení a větr ní.

Podlahov plocha místnosti není pro pokoj dostatečn .
-Místnost č.3.19 (studentsk pokoj)- mal velikost okna
- Vykres č.C-06 skladba ,,C" _ cttybí izolace proti vlhkosti stěny z p robetonu směrem ke st vající
hradební zdi
- Vykres č.c-fi - jakou m funkci m ,,pojistn hydroizolace fatrafol' na podhledu?
- Vykres st echy č.C-08 - P i sp dav ní st ešních rovin o stejném sklonu bude rozvadí v palovině
vz leností mezi vpustmÍ.
- Chybí číslov ní stup schadiště v ezech

4. Zhodnocení bakalá ské práce z hlediska vlastního wrirčího p ínosu a využitelnosti v 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'ich skladeb konstrukcí a architektonického detailu
zrdcadlového pláště sloupu.
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