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oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci, kterou vypracovaI student ondřej Németh ve ško|nÍm
rcce zots/2oL6. obsah bakalářské práceje členěn do násIedujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
c - stavebníčást projektové dokumentacé pro provedení stavby
D - Architektonický detaiI

Baka|ářská práce obsahuje rovněž vo|né přílohy a to architektonickou studii, mode| architektonického
detai|u a cD s dokumentací'

1. Posouzení úřovně stavebního řešení z hlediska konstÍukčniho, pÍovozního a aÍchitektonického.
Baka|ářská práce s názvém KoNVERZE BAŤoVýcH VÝRoBNícH STAVEB je zpracována jako projektová
dokumentace, která navazuje na architektonickou studii Vypracovanou V předchozích semestrech
studia architektury V předmětu architektonická tvorba.
Před|ožená baka|ářská práce řeší konverzi objektu 24 Baťoých závodů ve Z|íně z čistě uýrobního
objektu na víceúče|ouý objekt s podnikatelskou činností dop|něnou o da|ší prostory kupřík|adu pro
ško|ícíakce. Výrobnís|ožka v objektu zůstává částečně zachována.
součástí urbanistického návrhu je zbudování krčku propojujícího objekt 24 s objektem 25, kde je
umÍstěna ko|árna a informační centrum, ktenl'zároveň odstiňuje dopravu od přístupu pro pěší.
Parkování je zajištěno částečně na terénu, částečně pak V podzemních garážích zbudovaných pod
pozemkem' Architektonický \^íraz objektu respektuje jeho původní řešení včetně č|enění fasád a
pohIedově up|atněných materiá|ů - konkrétně omítaného betonového ske|etu vypIněného režným
zdivem' Také nosná konstrukce objektu, stejně jako konstrukce vodorovné a obvodoý p|ášť zůstávají
původní, vnitřní nosné zdivo je zbudováno z wárnic YTONG, příčky jsou řešeny jako sádrokartonové'
V projektu se uvažuje s odstraněním stávající střešní konstrukce a jejím nahrazením novou plochou
jednop|ášťovou střechou.

2' Úp|nost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpÍacované dokumentace, hodnocení grafické
úrovně.
Grafické zpracování baka|ářské práce je na s|ušné úrovni s mírnými rezervami, rozsah práce odpovídá
požadovanému zadání. Některé informace však nejsou z ui'kresů jasně patrné, půdorysy jsou
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nedostatečně okótované, což bY Vpraxi moh|o přinést prob|émy a nejasnosti. Ce|kové provozni i
konstrukční řešení objektu se však jeví jako zdaři|é.

3. VYtčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakřes|ování
stavebních konsťukcí.
Situace:

- Ve rn/krese chybí šachty zbudované na přípojkách kana|izace a vodovodu a eletroměrná
skříň na přípojce e|ektrického vedení

. Legenda ,,novrl'ch inženýrských sítí,, by se spíše měla nazýVat ,,|egenda přípojek a
odběrných zařízení

- Ve rnikrese chybív'iškové kóty budovy a parce|níčís|a, by|o by dobré uvézt i sk|ony ramp
. Vysvětlete, jakým způsobem bude na pozemku probíhat nakládání s dešťovými

odpadními vodami
Půdorys 1NP

- Není zpracován d|e současně p|atné zakres|ovací normy ČsN 01 3420 (tloušťky čar,
popisy, kótování...}

- Z tlikresů neníjasné, které konstrukce jsou stávající a které nově zbudované
Půdorvs 3NP

- Chybí určenírnišek podh|edů
- Půdorys je nedostatečně okótován - např. výšky otvorů, výšky průvlaků, po|oha dveřních

otovrů,...)
- Šířka vstupních dveří u kance|áří neodpovídá požadavkům normy

Výkres stropů
- Chybíýšková kóta spodní hrany prův|aků

Výkres střechy
- V |egendě chybí popis značky pro kotvící prvky

Řez
. Chybíspecifikace ýšky zábrad|í
- Ve sk|adbách pod|ah chybí přesná specifikace typu použit.ých izolacía separačních vrstev
- Chybíspecifikace sk|adby stěny schodišťového prostoru k přileh|ému terénu

Detail ukončení střechy okapu
- okapnice by mě|a zasahovat do 1/3 uíšky žlabu
- v detai|ech obecně chybí přesná specifikace použit'ich kotevních prvků a materiá|ů

4. Zhodnocení baka|ářské práce z h|ediska v|astního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.
Po architektonické, urbanistické i konstrukční stránce je baka|ářská práce zpracována poměrně
dobře, autor má však stá|e mírné nedostatky v zakreslování, kótování a v něktených případech
nedostatečném popisu konstrukcí objektu, ze ktených je pak jeho dobře míněný záměr hůře patrný.
Celkově však práci hodnotím k|adně, též v praxi by by| projekt jistě kvitován pozitivně.

5. Hodnocení k|asifikací d|e ETcs:
cl2,o

V Brně dne17.02.2016
.4b"" /rrai'n"2
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