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oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracova|a student Long Tran Hoang
ve ško|ním roce 201212013. obsah baka|ářské práce je členěn do následujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
C - Stavebníčást projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detai|

Baka|ářská práce obsahuje rovněŽ vo|né přílohy a to architektonickou studii, model
architektonického detaiIu a CD s dokumentací.

1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a
architektonického.

Na umístění stavby negativně hodnotím napojení na dopravu - kolize vjezdu do garáží a
vstupu do objektu. Jasné uspořádání hmot objektu je velmi povedené čitelností i vlastním
vzhledem

Konstrukční řešení je funkční, pouŽitý ske|et odpovídá tvaru a účelu objektu.

Provozní řešení je zdaři|é, trochu nešťastně je umístěná technická místnost a napojení
administrativy / |aboratoří na výrobní prostory. Vertiká|ní komunikace jsou navrŽeny funkčně.
Za nevhodné povaŽuji vedení vstupu do 2NP, byť je popsáno jako 1NP. Zásobování
výrobních objektů dlouhou chodbou můŽe být zdrojem problémů. Nevhodné jsou dveře z
technické místnosti na parkoviště pro hendikepované' Větší pozornost by si zaslouŽi|o
hodnocení průjezdnosti vozíčkáře z garáŽí do výtahu. Prostor posilovny bude
pravděpodobně bez vyuŽití a navíc tvoří provozní zátěž. V případě napojení na terasu bych
tam uvítal nějakou prezentačnía spíše setkávacífunkci.
Architektonická stránka je zdaři\á - objekt je pěkně č|eněný, jednoznačně vyplývající funkce,
kompozice nízkého plošného objektu je podpořena horizontálními ža|uz\emi, vše vzájemně
koresponduje, líbí se mi i výrazová dominanta administrativního objektu a naopak potlačení
výrobní části která ovšem nenív Žádném případě strohá nebo fádní.



/

2. Úflnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně.
Poměrně dobře propracovaná ana|ytická část. Ce|kové zpracování hodnotím jako zdaři|é,
pěkná adjustace , jednoduchá a přeh|edná. Vizua]izace celý návrh stahují, zvolený barevný
nádech nekoresponduje s barvou objektu.

3. Vytěení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodÉování zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.
Konstrukční řešení je bez váŽnějších nedostatků. Prob|émem, ovšem nikoliv neřešite|ným,
můŽe být vedení insta|ací (zejména splaškové kana|izace) přes prostor garáží.
Technické zakreslování je na standardní úrovni se drobnými chybami a nepřesnostmi
(tloušťky čar, měřítko čar, chybné a tedy zavádějíci typy čar...)' Nevhodné je měřítko textů
v |egendách
Sk|adby konstrukcíjsou navrŽeny formá|ně, bez hlubší technické zna|osti. Je zde mnoŽství
chyb a nepřesností.

4. Zhodnocení bakalářské práce z h|ediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti
v praxi.
Návrh je reá|ný a dobře zpracovaný. Pro vyuŽití projektu by bylo vhodné přehodnotit vnější
provozní napojení. Dále by si pozornost a drobnou úpravu zas|ouŽi|o provozní řešení
výrobních prostor a hygienického zázemí.

5. Hodnocení klasifikací dle ETGS:
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fikačníKlasifikační stu
Klas.stupeň
ECTS A B c D E F

CíseIná
klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4


