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Bakalářská práce řeŠí ob.|ekt by'tor'óho dotlru ulníslětlého l nrčstskó části Brno - I-estla.
objekt.ie čtyř aŽ šcstipodlaŽní. část lNP ponráhá řcŠit i1opral'u l'kJidu.
()bjekt p1ní fljnkci ob)'tllou.
Práce .jc člcnčrra do těchto záklac1ních sloŽek:
A. Dokladová část: B' Konstrukční studie: C]. Stal'ební část pr'ojektor é dokunrentace
k pror'eder'rí slavb},: D' Architektonický detail.

l. Konstrukční studie
V rárrrci této části byla řešena zejnléna dispozicc a lrlarrlí kotlstrukčllí sclrérna objcktu. Objekt
.jc řcšcn jakon-ronolitický Ž.'lezobetonol'j' skclct s l'ýplňol'Ýtrr zdir enr Porothcrm. Dispoziční
návrh hodtrotírn .iako velrni zdaři1ý. zajínlar'ý. b1t;' jsou prclstornó a dobi'e r,yuŽitelné. Lze
uspokoj it poptá\'ktl po r,ětšíclr b1''tech i b-vteclr lrralonretráŽnÍc]r'
K obhajobě bakalářskó práce r'zl-tášítll t}'to dotal} a připolrlínk1':
- Juký.fe mininldltlí sklon rtu ploc'hé 'stře'še?
- Výkre.s B- l l Popi'šla, .jukýtlt zpusobcnt prtlbíhti 's1ltitlol'ti tl í slřcšních y1y,'it1 l, 1:lt1íptttlě

monoliliL'ké 'sllútlové yrstyl u jttk'nl:, příptttlě 'sptitlot.ýt'h klínu z lepclné izolut'a'

2. Stavební část
V této části projektu b),la zpracor,ána část projektové dokttmcntace pro provederrí stavbl''
Dokumentace jc podrobná. tla r'ýkreseclr.je nrnoŽstr,í odkazú a doplňtrjícíclr popisťr. zpr'ár 

't
jsou psár, 1' také r'poŽadolanétn rozsahu.
Dotazy a připonínk-v k obhajobě:
- fýkres ('-()3 L''julq11'/1 přípuclech sť ptlužívú ;ltltl :dklatlot,tltt klnsln.út'i

š r ěr korý,/š t ěr ko p 1'y 11p yý p o tls 1.1l'?
- Jttké zárubně butltltt pottžil1l u ,sklcpnít'h kóií r lNP'
- f'rJkres ()-05 Dorylt'učttfi' zef tnénu u okennícll ollOťl!' \'ěno\,{t! l'ět.ší pozornosl tltodultlytntu

roznt ě ru zdíc ího sys t é m u'

- P op i.í t e' l u k h u tkl tt ř e Š c ny r o zt tl ch' u sy o t])' i ns t u l u t' í'!
- Jukti je ntininlúlní 1,)1'šktl púrapclu tl .juké optttt'cní 'lc nulno [)ro|ó'lt t'1lt'íputlě yýšbl niž'{í než

n'tinintt?lní'?
- L'ýkl'cs ('-()7 Slouží-li lcťLr'yd b}llt' nlělu hy být o:ttttčclltt r lagentlě ntí'sÍtlostí'
- Llkre.s ('-}9 l:'vložte, .1uk1|ni 'pusob1' Ize v1''sptitlovtt1 Lttiku Lt :l1oLlnol'le ytini nuyrŽené

řešení 1lontotí PUR pěny'



3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešila studentka detaiI schodišt'ovéIro zábradlí.
Technická úroveň a podrobnost výborná. Pro daný objekt bych ovšem zvážil vhodnost volby
řešeného detailu. Bylo by vhodné postihnout jiná. daleko kritičtější místa objektu za1ímavá
rovněž z architektonického h1ediska.

PředloŽená bakalářská práce je z hlediska architektonického na velmi kvalitní Írrovnj,
dispoziční řešení je velice zdařilé' Dokumentace odpovídá z hlediska podrobnosti
poŽadovanému rozsahu. Uvedené nedostatky jsou způsobeny zřejmě nedostatkem praxe,
kterou studentka teprve získá.
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