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A. Architektonická část
Bakalářská práce vychází z architektonické studie Vypracované studentem v ateliérové
tvorbě 2. ročníku studia. Situační řešeníje doloŽeno situací širŠích vztahů, kde nejsou kromě
umístění navrhovaného objektu žádné další potřebné Údaje (příjezdová komunikace,
vjezdová rampa do hromadných garáží, vymezení stavebního pozemku, zeleň apod.).
Vzhledem tomu, Že studie nebyla dopracována v rámci bakalářského projektu do
odpovídající formy, jsou zde zřetelné dispoziční nedostatky - u někteých bytů všechny
loŽnice přístupné z obývacího pokoje, u krajního bytu orient_ovaného na východ kuchyň š
jídelnou stejně velká jako obývací pokoj (celkem 49,5 m2), přitom se jedná pouie o
dvoupokojový byt s loŽnicí o velikosti 13,3 m2, která je určena pouze pro jedno lůŽko.
Mezonetové byty 2. a 3. NP mají pouze manŽelská dvojlůŽka. Dovolím si poznamenat, že
nadstandard bydlení neznamená pouze volbu velikosti obytného prostoru, ale současně i
další kvalitativní faktory'
V řezu A - A objektem schází základní propracovanost - atika, základy, otvory v pohledech
řezu neod povídaj í půdorysné mu zobrazení.
V průběhu studia student dosahovala studentka spíše průměrných studijních výsledků,
v ateliérové výuce byla hodnocena klasifikačními stupni B a C.

B. Konstrukění část
Dominika Skrývalová řešila projekt nízkopodlaŽních bytových domů. Návrh jednoho domu byl
zpracován podrobněji, co se týče stavebního a konstrukčnÍho řešení. Tato budova je
navrŽena jako stěnový konstrukční systém založený plošných základech, základovýóh
pasech a patkách. obvodové i vnitřní nosné stěny tvoří zdivo Porotherm, v podzemní části
jsou vnitřní stěny nahrazeny Železobetonový sloupy a průvlaky pro uvolnění dispozice.
Stropní nosné konstrukce jsou Železobetonové monolitické. objekt je zastřešen plochou
střechou, jejíŽ nosnou konstrukci tvoří Železobetonová monolitická deska.
Při návrhu byly zvažovány požadavky na tepelné a zvukové izolace a hydroizolace a byly
stanoveny skladby jednotlivých konstrukcí. Dále byly také specifikovány vnější i vnitÍní
omítky a obklady i další dokončovací práce. Výplně otvorů jsou navženy s hliníkovými a
s hliníkovo-dřevěnými rámy s izolačními dvojskly nebo trojskly.
Projekt vykazuje drobné chyby i nesrovnalosti v jednotlivých výkresech. Nedostatky spočívají
předevŠím v nedostatečné dopracovanosti technické dokumentace, zvláště poiom ub
výkresech řezŮ a výkresu střechy i v detailech, kde např. způsob kotvení obkladu na hraně
dutinové tvárnice není, byt' při pouŽití chemické kotvy, zcela vhodný. Dalšími nedostatky jsou
i odkazy na jiŽ neplatné dokumenty, např. odkazv Průvodní zprávě na jiŽ neplatnou vyňtáš1u
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137l1gg8 Sb., nebo v Souhrnné technické zprávě na jiŽ neplatnou ČsN zgos4O.'2OO2, a
pod. Tyto nedostatky poukazují na to, Že se studentka ještě v dostatečné míře neorientuje
v poŽadavcích a předpisech pro navrhování staveb.
Projekt studentky Dominiky Skývalové je zvládnutý v rozsahu zadání' Studentka vycházela
ze zadáni jiŽ dříve zpracované, architektonické studie. Pro návrh projektu byla zvolena
konstrukční varianta odpovídající časovým moŽnostem, které měla studentka na
dopracování projektu. Studentce nelze upřít snahu a zd1em i velké pracovní nasazení při

dokončování práce, ale vzhledem k jejím zdravotním problémům během semestru se
některé konzultace projektu opozdily' což Se promítlo do celkového zkompletování
projektové dokumentace.
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