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

Soubor je tvořen pěti objekty výroby s

Celý soubor má průmyslový charakter možným funkčním využitím 

skladování. Stavba svým řešením umožňuje reagovat na případnou větší výrobní nebo skladovací 

kapacitu nájemce.  V práci se studentka zabývala vazbami na okolí včetně dopravního napojení a 

řešení dopravy v klidu.   

 Z konstrukčního hlediska je stavba řešena jako 

železobetonovém základovém roštu

zastřešený plochou střechou a opláštěn lehkým obvodovým pláštěm s

z keramického zdiva.  

Práce je členěna do dvou částí, prezentační architektonická 

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 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
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Posudek oponenta bakalářské práce

Pronajímatelný objekt MPS Brno 

Renata Valentová 

Ing. Stanislav Mikeš 
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Stavba svým řešením umožňuje reagovat na případnou větší výrobní nebo skladovací 

práci se studentka zabývala vazbami na okolí včetně dopravního napojení a 
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Práce je členěna do dvou částí, prezentační architektonická 

pro provedení stavby. Architektonická studie je zpravována velmi přehledně a 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu x ☐ 

☐ x 

použitých metod a postupů ☐ x 

. Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ 

. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x 

. Splnění požadavků zadání práce x ☐ 
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Studentka se ve své práci věnovala souboru staveb pro malé a střední podnikání v Brně Komárově. 
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Stavba svým řešením umožňuje reagovat na případnou větší výrobní nebo skladovací 

práci se studentka zabývala vazbami na okolí včetně dopravního napojení a 
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pro provedení stavby. Architektonická studie je zpravována velmi přehledně a 

ojektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována podrobně, 

odhalení některých dispozičních i konstrukčních obtíží a problémů, které jsou 
D

o
b
ré

 

N
ev

yh
o
vu

jíc
í 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Základové patky administrativního objektu jsou poměrně rozměrné a vzájemně velmi 

blízko, což by patrně přinášelo komplikace při realizaci stavby. Dále i trasy jednotlivých částí 

ležaté kanalizace jsou poměrně dlouhé bez možnosti čištění.  

2) V dokumentaci jsou v rozporu s normou zakresleny dvoukřídlé dveře, občas je chybně užitá 

čára pro zakreslování hran nad rovinou řezu 

3) V dokumentaci je v textových částech uvedeno označení skeletu jako monolitický, ve 

výkresu C-09 je konstrukce řešena jako prefabrikovaná montovaná 

4) Jako hydroizolace spodní stavby je navržena folie SICOFOL tl. 0,5 mm na vrstvě XPS 

polystyrenu překrytá vláknocementovou deskou se syntetickou výztuží. Toto řešení se jeví 

z technologických důvodů jako nevhodné a přináší mnoho problematických detailů. 

(prostupy sloupů, založení schodiště, návaznost na základové prahy, založení výtahové 

šachty – detail C24 natloukací hmoždina do XPS polystyrenu…) Jakým způsobem provedete 

detail napojení výztuže u sloupů na základové kce? Jak bude provedena hydroizolace 

základových prahů. Jak by se takováto skladba podlahy na terénu chovala v případě 

záplavy, jelikož se objekt nalézá v záplavovém území? 

5) V řezech nad dveřmi nejsou zakresleny překlady, jakým způsobem budou překlady v příčce  

uloženy do železobetonového sloupu ? (např. výrobní objekt m.č. 102) 

6) Jakým způsobem bude kotveno oplechování atiky do atikového zdiva (kotvení do svislých 

dutin keramického zdiva?) detail C-23 

7) Ve výkrese střechy chybí uvedení spádů a výškové koty rozvodí, vpustí apod. vysvětlete 

funkci pojistného přepadu, který je umístěn v nejvýše položené části spádové plochy 

střechy 

8) Technologicky obtížně proveditelné řešení detailu C-22 napojení izolace na střechy na 

izolaci stěny (kotvení do EPS polystyrenu, chybějící separace mezi EPS a PVC folií, 

technologická návaznost minerální tepelné izolace na EPS izolaci stěny. Jakým způsobem 

bude prováděna montáž střechy nad výrobním objektem skladba S08? (foliová parozábrana 

lehkého typu kladena na vlny trapézového plechu)  

 

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:  B / 1,5 

Datum:  9. února 2018               Podpis oponenta práce ing.




