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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Obnova domu na Pohořelci v Brně na atelier scenografie JAMU 

Autor práce:  Kateřina Prokopová 
Oponent práce: Ing. arch. Dagmar Žáková 

Popis práce: 

V rámci bakalářské práce studentka vypracovala projekt obnovy domu na Pohořelci v Brně. Do 
objektu byly implementovány následující funkce: scénografie JAMU, rektorát, kavárna a výstavní 
plochy. Stavba je situována v historické části města, což mělo významný vliv na přestavbu 
objektu. Objekt má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. 

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: 

Hygienické zázemí: neobsahuje žádné šachty ani předstěny pro vedení svislého potrubí, 
dispozičně nejsou ZP umístěny nad sebou - bude docházet ke složitému uhýbání potrubí pod 
stropem.  
 
Chybí výkres 1PP. Kde bude umístěna strojovna pro vzduchotechniku?  
 
Chybné kótování otvorů ve výkresech (chybí výška otvoru a výška nadpraží u oken). Doporučuji 
nahlédnout do normy. Okna se nekótují jako dveře.  
 
Dveře: proč jsou otvory kótovány v rozměrech 780, 880, 980mm? Standartní rozměry se uvádějí 
v šířkách 800, 900, 1000 mm. Z jakého důvodu jsou použity atypické rozměry světlých šířek? 
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Chybí madlo u schodiště. 
 
V řezech a ve výpisu skladeb mi chybí skladby obvodových stěn. O jaké skladby se jedná, proč 
nejsou vyšrafovány a uvedeny v legendě? 
 
Výška zábradlí v 7.NP má být min. 1200 mm.  
 
Z čeho bude vyzděna atika? V detailu ani ve skladbách není uvedeno.  
 
Z jakého důvodu byly navrženy překlady systémové (Porotherm KP7) namísto ocelových 
válcovaných profilů? Dále není pro překlady dodrženo minimální uložení, které je předepsáno 
výrobcem, z jakého důvodu je pro otvor 3350 mm šířky použit překlad 3500 mm, když je 
uložení min. 250 mm tento překlad není možné použít. 

Myslíte si, že je vhodné u skeletového ŽB systému budovy provádět zasekání otvoru pro 
uložení překladů do ŽB sloupů? Je vůbec tento zásah možný z hlediska statického řešení a 
zajištění objektu? 

Některé obvodové stěny jsou zatepleny, jiné ne, jaký je důvod? Pokud objekt není památkově 
chráněn (jak je uvedeno v textové části) a z větší části se zatepluje, bylo by dobré ho zateplit 
celý. A to z důvodu následných rozdílných tepelných toků nejen na budovu, ale i v kritických 
detailech navazujících zateplených a nezateplených částí konstrukcí.  

Závěr: 

Bakalářská práce je na dobré úrovni a svým obsahem splňuje všechny požadavky zadání. I přes 
některé chyby a nedostatky, které práce má, ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  7. dubna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


