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Bakalářská práce je zpracována v předepsaném rozsahu, řeší návrh jedné ze 3 části
nizkopoďIažního býového domu v lokalitě Brno-Sadová. Zajímavé je pojetí tohoto komplexu,
kdy 3 samostatně dispozičně řešené objekty tvoří jeden blok členěný pavlačemi' průchody a
ustupuj ícími podlažími.
Práce je členěna do těchto zák|adních složek:
A. Dokladová část; B. Konstrukční studie; C. Stavební část projektové dokumentace
k provedení stavby; D. Architektonický detail.

1. Konstrukční studie
V rámci této části byla řešena zejména dispozice a hlavní konstrukční schéma objektu. Vzhled
objektu je moderní, konstrukční řešení je složitější vzhledem k členitosti hmoty objektu a
kpůdorysně posouvaným býoqfon jednotkám vjednotlivých podlažích. Návrh pavlače je
vždy komplikovaným řešením z hlediska tepelně-technického, požámího apod' Postrádámzďe
zastřešení, které by usnadnilo údržbu tohoto komunikačního prostoru. K obhajobě bakalářské
práce v znášim týo ďotazy :

_ vysvětlete' proč je u některých místností navrženo úzké pásové okno (např ložnice v ]NP,
pokoj u pavlače ve 2NP)' Nebude tím ovlivněno proslunění bytů a pohodlí uživatelů?
- nebylo by možné v rčimci ]NP omezit množství nosných vnitřních stěn?

2. Stavební část
V této části projektu byla zpracována část projektové dokumentace pro provedení stavby.
Výkresy jsou dostatečně detailně zakresleny, zakótovány a popsány. Jako nevhodné vidím
zakomponování I profilů přímo do konstrukce železobetonové stropní desky - Svou výškou
rozdělují desku na 2 samostatné části a komplikují tak vyztužení i statické působení stropu.
Dotazy k obhajobě:
- vyhovuje navržená mezibytovčt stěna akusticlqlm požadavkům? Jaké zndÍe materiálové a
konstrukční varianý pro správné řešení této konstrukce z hlediska neprůzvučnosti,'
'vysvětlete návrh velmi nízlqlch spadů plocltych střech (terasa 0'5", hlavní střecha 1'),'
- nejasné je kótovčtní vnitřních dveří, uvádíte zde obložkovou kovovou zťirubeň - vysvětlete
princip tohoto řešení a jak tyto dveře správně kótujeme,.
- detail atilry - je použit nevhodný distanční plech, kotvení jednoho prvku je navrženo shora
clo dutinové narovky.



3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešila studentka konstrukci venkovního schodiště četně
zábradlí. Zpracování je velmi názorné, zajímavým prvkem j zejména osvětlení zabudované do
podstupnic schodišťových stupňů. Z hlediska architektonického nemám k tomuto zásadní
připomínky. Z hlediska statického by bylo jistě potřeba posoudit navrhované proÍily i kotvení
zábr adlí. D otaz k obhaj obě :

- u kotvení zábradlí používáte dva odlišné pojmy _ chemická kotva do betonu a samořezný
šroub do betonu - vysvětlete rozdíl a kterou variantu byste zvolila.

Celkově je bakalářská práce zpracována na velmi dobré úrovni, architektonické i konstrukční
pojetí je promyšleno do detailu a dokumentace je dostatečně podrobná. občas je moŽno nalézt
drobné překlepy či nepřesnosti, které však nejsou zásadního charakteru.
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