
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95

Posudek oponenta

Název práce:  Pronajímatelný objekt MPS Brno

Autor práce:  Klára Vogelová

Oponent práce:  Ing. Stanislav Mikeš

Popis práce: 

Studentka se ve své práci věnovala souboru staveb pro malé a střední podnikání v

Soubor je tvořen třemi objekty výroby s

osob. V práci se studentka zabývala vazbami na okolí včetně dopra

v klidu.  

 Z konstrukčního hlediska je stavba řešena jako monolitický skelet s

Spiroll nad 1.NP a ocelovou nástavbou 2.NP. objekt je zastřešen plochou střechou na trapézovém 

plechu. Stavba je opláštěna lehkým o

Práce je členěna do dvou částí, prezentační architektonická studie a projektová 

dokumentace, která je autorem označena jako dokumentace pro provedení stavby. Architektonická 

studie je zpravována velmi přehledně a 

provedení stavby je zpracována podrobně, což mnohdy vede k

konstrukčních obtíží a problémů, které jsou pro absolventku architektonického bakalářského 

programu pochopitelné. 

 

Hodnocení práce: 

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu

2. Odborná úroveň práce 

3. Vhodnost použitých metod a postupů

4. Využití odborné literatury a práce s

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce

6. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

1) Rozpor mezi označením textové a výkresové části dokumentace D
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Posudek oponenta bakalářské práce

Pronajímatelný objekt MPS Brno 

Klára Vogelová 

Ing. Stanislav Mikeš 

Studentka se ve své práci věnovala souboru staveb pro malé a střední podnikání v

Soubor je tvořen třemi objekty výroby s kancelářemi a jídelnou. Celý soubor je navržen pro 320 

práci se studentka zabývala vazbami na okolí včetně dopravního napojení a řešení dopravy 

konstrukčního hlediska je stavba řešena jako monolitický skelet s

Spiroll nad 1.NP a ocelovou nástavbou 2.NP. objekt je zastřešen plochou střechou na trapézovém 

ým obvodovým pláštěm z dílů Kingspan. 

Práce je členěna do dvou částí, prezentační architektonická studie a projektová 

dokumentace, která je autorem označena jako dokumentace pro provedení stavby. Architektonická 

studie je zpravována velmi přehledně a graficky na dobré úrovni. Projektová dokumentace pro 

provedení stavby je zpracována podrobně, což mnohdy vede k odhalení některých dispozičních i 

konstrukčních obtíží a problémů, které jsou pro absolventku architektonického bakalářského 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ x 

☐ x 

použitých metod a postupů ☐ x 

literatury a práce s ní x ☐ 

. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x 

. Splnění požadavků zadání práce ☐ x 

Připomínky a dotazy k práci: 

Rozpor mezi označením textové a výkresové části dokumentace DSPxD
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pro BSP APS 

 

 

ské práce 

Studentka se ve své práci věnovala souboru staveb pro malé a střední podnikání v Brně Komárově. 

kancelářemi a jídelnou. Celý soubor je navržen pro 320 

vního napojení a řešení dopravy 

konstrukčního hlediska je stavba řešena jako monolitický skelet s panelovým stropem 

Spiroll nad 1.NP a ocelovou nástavbou 2.NP. objekt je zastřešen plochou střechou na trapézovém 

Práce je členěna do dvou částí, prezentační architektonická studie a projektová 

dokumentace, která je autorem označena jako dokumentace pro provedení stavby. Architektonická 

graficky na dobré úrovni. Projektová dokumentace pro 

odhalení některých dispozičních i 

konstrukčních obtíží a problémů, které jsou pro absolventku architektonického bakalářského 
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☐ ☐ 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

xDPS 
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2) V dokumentaci není jasně definován typ výroby, nebo představa o využití jednotlivých 

buněk. V celé práci jsem nalezl pouze informaci o ruční výrobě, což je velmi široký pojem. 

Bez znalosti zadání bych výrobní objekt považoval za sklad s kanceláří. Uveďte Vaši 

představu o uživateli a náplni buňky- s ohledem architektonické a provozní řešení, dělící 

konstrukce příček Knauf 112W (dvojitě opláštěná stěna), bezpečnost jednotlivých buněk, 

akustika apod. Vysvětlete chování světlíku nad výrobním prostorem v případě požáru ve 

vztahu k okolním buňkám-kancelářím a větrání výrobních prostor. 

3) Jakým způsobem bude řešena montáž ocelového vřetenového schodiště a jeho zakotvení 

do základové konstrukce, jaká je minimální šířka stupně u vřetene? 

4) Dispoziční řešení kanceláří ve výrobním objektu. Vysvětlete důvod šířkového řešení chodby 

a důvod orientace oken u pracovních stolů u protilehlých buněk, s ohledem požární 

bezpečnost a pracovní pohodu 

5) Vysvětlete důvod užití pórobetonové spádové vrstvy ve střeše, s ohledem na pozici 

parozábrany a chybějící posouzení vlhkostní bilance střešní konstrukce. Dále je nevhodně 

založeno zdivo atiky (Ytong) na spádovou vrstvu. Do tohoto zdiva je pak poměrně 

problematicky zakotven střešní světlík. 

6) Jakým způsobem bude probíhat montáž střešního pláště nad kancelářskými prostory, při 

užití samolepící parozábrany lehkého typu na trapézový plech a následný roznos a kotvení 

tepelněizolačního a hydroizolačního souvrství? 

7) Proč dochází ke kombinaci monolitických průvlaků s prefabrikovanými panely Spiroll, 

vysvětlete důvody tohoto řešení. 

8) Jakým způsobem bude napojena příčka mezi kancelářemi  ve 2.np administrativní části na 

zasklení mimo sloupek fasády ? 

9) Jako problematické se jeví dopravní napojení celého areálu úzkou komunikací na 

čtyřproudovou komunikaci Hněvkovského za železničním viaduktem. Vzhledem 

k dopravnímu zatížení by pravděpodobně bylo vhodnější připojení areálu připojovacím a 

odbočovacím pásem. 

Závěr: 

Studentka přes výše uvedené výtky splnila požadavky zadání bakalářské práce a tuto práci 

doporučuji k obhajobě 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  8. února 2018               Podpis oponenta práce ing. Stanislav Mikeš 




