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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU 

Autor práce:  Veronika Mácová 
Oponent práce:  Ing. arch. Martin Špiller 

Popis práce: 

Studentka se zabývá řešením revitalizace stávajícího polyfunkčního objektu nacházejícího se na 

nároží ulic Kobližná, Jánská a Pohořelec v Městské památkové rezervaci Brno v historickém jádru 

centra města Brna.  Objekt pochází přibližně z poloviny minulého století pod výrazným vlivem 

funkcionalistické brněnské architektury. Autorka se snaží co nejvíce zachovat architektonický 

výraz objektu a minimalizovat stavební úpravy při docílení nového funkčního využití. Návrh počítá 

s využitím objektu pro účely vysoké školy JAMU Brno a to pro rektorát a Fakultu divadelní Ateliér 

scénografie přičemž v přízemí bude umístěna i kavárna. 

Z konstrukčního hlediska jsou navrženy stavební úpravy spočívající v návrhu bouracích prací, 

provedení nových konstrukcí dle potřeby nových dispozic, provedení nové výtahové šachty, 

provedení nových výplní otvorů ve fasádě. V návrhu se počítá se zateplením dvorní fasády. S 

ohledem na složitost vybraného tématu je dokumentace zpracována podrobně a adekvátně ke 

zkušenostem zpracovatele architektonického bakalářského studijního programu. 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Ve výkresech řezů chybí šrafy nových konstrukcí ( balkony, terasy ), označení truhlářských a 

klempířských výrobků. 

2) Ve výkresech severního  a západního pohledu nejsou zakresleny vazby na sousední stavby. 
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3) V projektu je nevhodně řešen detail soklové partie na dvorní fasádě. Odůvodnit, proč je takto 

navrženo. 

4) Doporučuji se dotázat na koncepci navrženého způsobu dodatečného zateplení objektu. 

Odůvodnit použití zateplení pouze dvorní části objektu s navrženou tloušťkou izolantu 200 mm. 

Tato tloušťka není s ohledem na celkovou koncepci zateplení efektivní. 

5) V prováděcím projektu není dostatečně řešen výtah. V textové části chybí specifikace 

parametrů výtahu a ve výkresové části konstrukční detaily výtahu vč. pomocných konstrukcí. 
6)  Projekt se dostatečně nezabývá posouzením dopravy v klidu dle ČSN 736110. Doprava v 
klidu je velmi důležitým faktorem při návrhu a povolování stavby zvláště v centru města, kde 
nelze zajistit dostatečné parkovací kapacity. 

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:  11. dubna 2019               Podpis oponenta práce…………………………… 


