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Studentka se ve své práci zabývá 

nacházejícího se na nároží ulic Kobližná, Jánská a Poho

Brno v historickém jádru centra m

pod výrazným vlivem funkcionalistické brn

architektonický výraz objektu a

využití. Návrh počítá s využitím objektu pro

Fakultu divadelní Ateliér scénografie

 

Dispoziční řešení: Přes kavárnu je p

transport materiálu, jak bude kontrolován pohyb

s řešením hygienického zázemí v

stěsnané, že jejich užití je velmi diskutabilní

šířky cca 850 mm. V místnosti 

záchodovou mísou.  

 

Grafické řešení: studentka v

stavebních konstrukcí (hrany nad rovinou 

prostý beton užívá jako pórobeton

zakresleny dvoukřídlé dveře. Zakreslení bouraných konstrukcí a nového stavu do j

není přehledné. Dále je nesoulad dokumentace 

kde šachta nákladního výtahu přetíná

 

Konstrukční řešení: Po konstruk

s železobetonovými stropy. V dokumentaci 

v dokumentaci dále věnována vě

dělících příček, na které krkolomn

V navržených skladbách podlah je užita parozábrana

typu prostředí. Na zateplovací systém je zcela nesmysln

konstrukcí jsou vyhodnoceny pouze z
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Posudek oponenta bakalářské práce

Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU

Michaela Skoupilová 

Ing. Stanislav Mikeš 

zabývá řešením revitalizace stávajícího polyfunk

nacházejícího se na nároží ulic Kobližná, Jánská a Pohořelec v Městské památkové rezervaci 

Brno v historickém jádru centra města Brna.  Objekt pochází přibližně z polo

pod výrazným vlivem funkcionalistické brněnské architektury. Autorka se snaží 

architektonický výraz objektu a minimalizovat stavební úpravy při docílení nového funk

ítá s využitím objektu pro účely vysoké školy JAMU Brno a to pro rektorát a 

Fakultu divadelní Ateliér scénografie přičemž v přízemí bude umístěna i kavárn

es kavárnu je přístupný nákladní výtah, jak bude zajiště

transport materiálu, jak bude kontrolován pohyb cizích osob po budově? Dále 

hygienického zázemí v celém objektu, mnohdy jsou prostory hygienických kabin tak 

ich užití je velmi diskutabilní např. m. č. 1.12 1.09 (umístění umyvadla) WC 1.05 

místnosti 7.08 a 7.09 není dodržena vzdálenost mezi k

v dokumentaci nesprávně používá typy č

(hrany nad rovinou řezu, obklady), obecně zažité šrafovací vzory 

pórobeton, rostlou zeminu jako sádrokarton. Dále jsou nesprávn

Zakreslení bouraných konstrukcí a nového stavu do j

ehledné. Dále je nesoulad dokumentace stavební části s dokumentací 

šachta nákladního výtahu přetíná podélný průvlak. 

Po konstrukční stránce se jedná o železobetonový skelet 

dokumentaci je uváděna pevnost betonu B10. 

nována větší pozornost. Studentka v řešeném projektu 

na které krkolomně navazuje konstrukce z porobetonu 

skladbách podlah je užita parozábrana, ačkoli se jedná o konstrukce ve stejném 

Na zateplovací systém je zcela nesmyslně použita jádrová omítka. 

konstrukcí jsou vyhodnoceny pouze z pohledu součinitele prostupu tepla.  
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ské práce 

elce na Ateliér scénografie JAMU 

ešením revitalizace stávajícího polyfunkčního objektu 

stské památkové rezervaci 

 z poloviny minulého století 

se snaží co nejvíce zachovat 

i docílení nového funkčního 

ely vysoké školy JAMU Brno a to pro rektorát a 

kavárna. 

ístupný nákladní výtah, jak bude zajištěn přístup veřejnosti a 

Dále se studentka potýká 

objektu, mnohdy jsou prostory hygienických kabin tak 

ění umyvadla) WC 1.05 

7.08 a 7.09 není dodržena vzdálenost mezi křídlem dveří a 

 používá typy čar pro zobrazování 

 zažité šrafovací vzory např. 

Dále jsou nesprávně 

Zakreslení bouraných konstrukcí a nového stavu do jednoho výkresu 

dokumentací konstrukční části, 

ní stránce se jedná o železobetonový skelet 

. Této skutečnosti není 

projektu ponechává torza 

porobetonu a sádrokartonu. 

koli se jedná o konstrukce ve stejném 

 použita jádrová omítka. Skladby 
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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) vysvětlete důvod ponechání ocelových výkladů v parteru a pouze jejich přesklení izolačním 

dvojsklem. Jaký vliv bude mít ocelový rám na celkový součinitel prostupu tepla této otvorové 

výplně? 

2) bude kontaktní zateplení v tl 120 mm z tepelně technického hlediska dostačující, vhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o veřejnou budovu. Je vhodná aplikace keramického obkladu na kontaktní 

zateplovací systém z hlediska difúze vodních par a vlhkostní bilance kce ?? 

3) vysvětlete, jakým způsobem si představujete provedení zbroušení pórobetonových tvarovek z tl. 

375 mm na tl. 350 mm.  

4) z jakého důvodu jste zvolila použití lehké parozábrany v konstrukci střešního pláště, jakým 

způsobem bude probíhat montáž a kotvení tepelné izolace, aby nedošlo k poškození této vrstvy. 

Je tl. 160 mm minerální tepelné izolace v místě vtoku dostatečná? Vysvětlete, rozdíl mezi vpustí a 

vtokem 

5) V projektu není řešeno nakládání s dešťovými vodami, studentka pouze konstatuje, „Srážkové 

vody ze střech budou pomocí dešťových potrubí svedeny do jednotné kanalizace“. Vysvětlete jak je 

možné dešťové vody efektivně využít pro provoz objektu.   
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:  D / 2,5 

Datum:  12. dubna 2019               Podpis oponenta 

práce…………………………… 


