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oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci s názvem ,,Byd|ení studentů,,, kterou vypracovaI
student Jakub Vašička ve ško|ním roce 2076/2017. obsah baka|ářské práce je č|eněn do nás|edujících
částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukčnístudie
c - stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detaiI

Baka|ářská práce obsahuje rovněž voIné pří|ohy a to architektonickou studii, modeI architektonIckého
detaiIu a cD s dokumentací'

1. Posouzení úrovně stavebního řešení z h|ediska konstrukčního, provozního a architektonického'

Novostavba pro byd|ení studentů je umístěna v brněnské městské části staré Brno na u|ici
Leitnerova. Její h|avní funkcí je vytvoření prostor pro índividuá|ní byd|ení studentů, dop|něné o
prostory spo|ečné, spo|ečenské a prostory využívané veřejností. Novostavba na nezastavěném
pozemku rnýškově navazuje na okoIní zástavbu a vytváří nároží uIic Leitnerova a Hybešova. stavbu
tvoří dvě budovy navzájem propojené nadzemním krčkem, pod kteným je Veřejný prostor a vstupy do
jednot|iých částí stavby. Řešený objekt má obdé|ný půdorysný war a čtyři nadzemní pod|aží. V 1.NP
je kavárna, fitcentrum, samoobs|užná práde|na, komerční prostory a zázemí pro byd|ící. Byty pro
studenty o různých dispozících i VeIikostech jsou Ve 2. - 3. NP. Nosnou konstrukcí je monoIitický
ske|et ze že|ezobetonových nosných s|oupů, prův|aků a stropních desek, za|ožený na zák|adových
pasech a patkách. Vnitřní nosné zdi a dě|ící příčky jsou z keramických tvarovek, střecha je p|ochá.
Vstupy do objektu jsou z veřejných p|och, řešeny bezbarierově. Fasády jednoduché hmoty budovy
č|ení předstupující krabicové prvky a okenice, co do materiá|ů je navržena kombinace kovové
zavěšené fasády a pohledového betonu. Dispoziční řešení typického podlaží je jednoduché, na
centrá|ní komunikační prostor navazují střední chodby, ze kteních se Vstupuje do jednotliuich bytů.
Každý byt disponuje spo|ečným prostorem, hygienickým zázemím a pokojem. Provozně
předpokládanou funkci pIní, z hIediska dispozičního řešení, řešení architektonického a urbanistického
nemám k před|ožené práci připomínky. Navržená stavba se do daného prostředí hodí, dopravní
napojení vč. b|ízkosti stávajících inženýrských sítíje ýhodou.



2. Úp|nost, přesnost řešení obiektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické
úrovně.

Grafické zpracování baka|ářské práce má vce|ku dobrou úroveň, před|ožené výkresy i ostatní části BP
jsou celkem přehIedné, výkresy převážně správně kres|ené.

3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakreslování
stavebních konstrukcí.

Připomínky:
PZ a sTZ, odpovíd ající zadání, a|e v obsahu TZ uveden obj. so 01 Po|yfunkční dům (?)
Výkr. B-01: Situace širších vztahů - bez připomínek
VÝkr. B.02: Koordinačnísituace - dtto
Výkr. C.01: Zák|ady _ chybí úrovně PT, UT V půdoryse, jsou jen v řezu
Výkr. C.02: Půdorys 1.NP, chybí úrovně terénu, stropyjsou skutečně ve všech místnostech jen

z podh|edového betonu? (v řezech je i SDK podh|ed)
Výkr. c-03: Půdorys 2'NP, téměř dtto
Výkr. C-O4: Řez A-Á, chybí úroveň při|éhajícího terénu
Výkr. c-05: Řez B-B,, chybí úrovně terénu u obou vstupů
Výkr. C-06: Detai| A, kotveníA| okna do fasádního p|áště, bez připomínek
Výkr. C-07: Detai| B, kotvenízábrad|| dtto
Výkr. c-08: Výpis skIadeb konstrukcí, pozornost Věnovat také spráVnosti textů (stěrka

epoxisová/epoxidoVá ? - Vyskytuje se to i ve výkresech)
Výkr. C-09: Výpis prvků, je kusý, z odkazů by mě|o být zřejmé, jedná-|i se o výrobky truh|ářské,

zámečnické atd. a dtto iV půdorysech
Část D - architektonický detaiI sk|ádací okenice, možné řešení bez připomínek, a|e h|iníkový p|ech je

eIoxova ný, nikoIi exolovaný

Pozn. Půdorysy jsou velmi jednoduché, a|e Výkresy zbytečně ve|kého formátu, moh|y by být
propracovanější a práce ce|kově obsažnější. Nejsem příznivcem toho, aby Ve studentských bytech
mě|a všechna okna ve fasádách výšku místnosti, a|e autor svůj náVrh jistě zdůVodní'

4. zhodnocení baka|ářské práce z h|ediska v|astního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.

Baka|ářská práce je vypracována v požadovaném rozsahu a na odpovídající úrovni, Vytýkané
připomínky nemají zásadní význam, aIe je potřeba důkladnějšího rozpracování' s Větší projekční
praxí, zkušenostmi z reaIizacístaveb může být práce pro praxi VyužiteIná.

5. Hodnocení k|asifikací dIe ETCS:
cl2

V Brně dne tz.z.zo!7 .*Orr-l
Ing. a rch. Ludmi|a Manová.
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