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A. Architektonická část
Bakalářská práce vycházi z architektonické studie Vypracované studentkou v ateliérové
tvorbě 2.ročníku studia. Předmětem řešení je nízkopodlaŽní bytový dům v lokalitě Brno -
Sadová. Architektonické řešení vychází z tří jednoduchých geometrických hmot. V situaci
jsou vyjádřeny jako samostatné objekty, přestoŽe jsou v 3.NP propojeny stavebním objektem
a terasou.
Yýchozí studii z 2 ročníku studentka předloŽila bez zásadních dispozičních i výrazových
úprav. Přízemní malometráŽní byty A, B a C nemají uvnitř bytu dostatečné skladovací
prostory (komory a šatny). Skladovací box je přístupný pouze z venkovního prostoru.
Mezonetové byty lze charakterizovat velikostní kategorií 4+KK s doplňkovou kanceláří
(ateliér). V dokumentaci uváděno S+kk. Při uŽitkových plochách kolem 2OO m2 jsou navrŽené
dispozice velmi neekonomické. K tomu přispívá i konstrukční řešení_ nosné stěny 2. a 3. NP
nerespektují základní konstrukční zákonitosti, proto vyžadují atypická řešení.
Všechny výkresy architektonické studie jsou označeny pouze poměrovým měřítkem, coŽ
není správné.
V prŮběhu studia dosahovala průměrných výsledků, ateliérové práce převáŽně hodnoceny
klasifikačním stupňem B a C.

B. Konstrukční část
Hana Kristová zpracovala projekt konstrukční části novostavby bytového domu o třech
nadzemních podlaŽích' Nosný systém je stěnový ztvárnic PTH Profi. Nosné stěny jsou
založené na základových pasecrr' Část objektu je předsazená, podepřená železooetoňoúými
sloupy zaloŽenými na základových patkách. Stropní konstrukce jsou navrŽeny jako
Železobetonové monolitické desky. V budově je vnitřní dvouramenné Železobetonové
schodiště. Střecha je řešena jako plochá, jednoplášt'ová' V projektu byly navrŽeny skladby
jednotlivých konstrukcí a specifikovány povrchové úpravy i poŽadavky na tepelné izolace a
hydroizolaci. Návrh obalových konstrukcí objektu byl proveden s ohledem na poŽadavky
tepelné ochrany budov. Byly zpracovány detaily u atiky a u střešní vpusti, dále detail
slunolamu a schéma osazenívnitřnÍho schodiště na podesty.
Studentka projevila zodpovědný přístup ke zpracování projektu, svoje řešení pravidelně
konzultovala, zvaŽovala moŽné varianty řešení. Stavební část včetně konstrukčnÍch detailů
je vypracovaná zodpovědně, technicky správně a na graficky velmi dobré úrovni.
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