
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3501 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor Architektura 

  

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Student:   Ondřej Nečas 
 
Oponent:  Ing. arch. Filip Řehák     

 

Oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracoval student 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. 
 
 
1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického. 
Předmětem bakalářské práce je projekt polyfunkčního bytového domu s podzemními garážemi, 
zvolené stavební řešení - monolitický skelet je zcela přiměřený tomuto účelu.  
 
Z hlediska architektonického působí dům dobrým dojmem. Název „dům u kapličky“ odkazuje na 
umístění navrhovaného domu přímo za touto drobnou sakrální stavbou. Bohužel ve výkresech 
pohledů ani v perspektivách není kontext s kapličkou nijak zobrazen. 
 
Dům je charakteristický krytou terasou zaříznutou do hloubky do 3NP v místě nároží do ulice, což 
dům činí zajímavým. Autor návrhu by se však měl zamyslet nad tím, jak by mohla být tato terasa, 
společná pro obyvatele domu využívána? Terasa jako místo odpočinku se nachází nad křižovatkou 
ulic s hustou tramvajovou dopravou, je pravděpodobné že že bude skutečně využíváva? Nebylo by 
vhodnější situovat ji spíše do vnitrobloku? 
 
Otevření do dvora v místě parteru považuji za nežádoucí z důvodu šíření hluku do vnitrobloku 
namísto jeho utlumení, a také možnosti vniknutí cizích osob na dvůr, který by měl být určen 
přednostě pro obyvatele domu. 
  
2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické 
úrovně. 



 
 

Grafické zpracování dokumentace je přiměřené. Bylo by však vhodné vyvarovat se chyb použitého 
software, jako jsou nesprávné návaznosti příček na stěny, rohů stěn a dalších, případně tyto opravit v 
software „ručně“. 
 
3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. 
Technické řešení 
Za zcela nepřijatelné považuji absenci řešení systematických tepelných mostů, které se v 
monolitickém konstrukčním systému vyskytují. Jde zejména o  
- atiky z monolitického železobetonu*, 
 
- absenci tepelné izolace mezi vytápěnými a nevytápěnými částmi (kromě stropů mezi vyt./nevyt. 
také v místě vstupu do podzemních garáží. Naopak tepelná izolace v místě podlahy podzemních 
garáží se mi jeví jako zcela zbytečná (teplota zde bude v zimním období podobná jako teplota  
zeminy). 
 
- tepelné oddělení monolitických stěn mezi vytápěnou částí a podzemním podlažím vhodným 
způsobem 
 
*) použití tepelné izolace v tl. několika cm na nevhodně navržené detaily nelze považovat za dobré 
řešení 
 
Zaujala mě snaha řešit detail prahu vstupních dveří pomocí tepelně-izolačního materiálu 
CompacFoam, v tomto detailu je však chybně umístěna hydroizolace a tepelná izolacene z XPS. 
 
Nepříjemné překvapení se skrývá absenci použití tepelně-izolačních kotev, např.  kompozitních, pro 
kotvení celé předsazené fasády. Je třeba si uvědomit, že navržené „ocelové  svařence“ o venkovní 
teplotě jsou přímo kotveny do obvodové stěny z monolitického železobetonu, jejíž teplota bude v 
tomto místě podobná pokojové teplotě. 
Využitelná tloušťka tepelné izolace obvodových stěn pak může být např. jen poloviční oproti 
očekávaní. 
 
Bylo by dobré zlepšit výškové umístění slunolamů ve vztahu k oknům tak, aby slunolam ve vyklopené 
poloze nestínil zasklení. 
 
V technické zprávě se uvádí, že akusticku není třeba podrobněji řešit, ale opak je pravdou! Ve 
skutečném návrhu by bylo třeba zvolit zejména vhodné parametry okem s vhodným zasklením, z 
důvodu utlumení hluku z tramvajové dopravy.  
 
Provozní řešení 
Dispoziční řešení bytů by si zasloužilo větší pozornosti, zejména řešení kuchyní, do kterých by mělo 
být možné umístit všechny obvyklé spotřebiče, úložné prostory a volnou pracovní plochu. Některé z 
ložnic mají poněkud nepraktický tvar.  
 
Podzemní garáže, pokud nejsou přirozeně větrané, by měly obsahovat technickou místnost pro 
vzduchotechniku (která vychází poměrně velká). 
 
U domu s podzemní vanou či na pilotách je vhodné využít tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění, 
technická místnost by mohla být o něco větší. 
 
Na Jednom z parkovacích míst bude dost obtížné zaparkovat. 
 
4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.  



 
 

Architektonické řešení polyfunkčního domu na daném místě se mi zdá přínosné, autor by se však měl 
příště vyvarovat výše zmíněných chyb a nedostatků. Řešení fasády opláštěné tahokovem, který je 
využit i pro „neviditelné“ do fasády integrované stínící prvky je inovativní a zajímavé. Otázkou 
zůstává, do jaké míry je využití tahokovu vhodné na celé fasádě bytového domu v kontextu městské 
zástavby.  
 
Hodnocení práce navrhuji s ohledem na podle mého názoru poměrně těžký úkol, zapracovat správně 
všechny požadavky, které by byly kladeny na skutečný projekt, do bakalářské práce. 
 
5. Hodnocení klasifikací dle ETCS:   

C/2 
 

V Brně dne 23.2.2016              
             

        Ing. arch. Filip Řehák 
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