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Oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracovala studentka Zuzana 
Krejčířová ve školním roce 2013/2014. Obsah bakalářské práce je členěn do následujících 
částí: 
 
 A – Dokladová část  
 B – Konstrukční studie 
 C – Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby 
 D – Architektonický detail 
  
Bakalářská práce obsahuje rovněž volné přílohy a to architektonickou studii, model 
architektonického detailu a CD s dokumentací. 
 
 
1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a 
architektonického. 
 Předmětem bakalářské práce studentky Zuzany Krejčířové je budova Centra transferu 
technologií Vysokého učení technického v Brně. Jedná se o pronajímatelný objekt tvořený 
administrativou, laboratořemi a výrobní halou. Objekt je navržen jako modulární systém a je 
vizuálně a funkčně rozdělen na dvě části - administrativa + laboratoře, dále pak výrobní hala. 
Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet. 
 
2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení 
grafické úrovně. 
Práce je zpracována v dostatečné rozsahu a přesnosti pro daný účel. Studentka zvolila 
koncepci modulárního systému, který je vhodný pro svou prostorovou variabilitu. Grafická 
úroveň zpracování je dobrá a odpovídá standardům pro zakreslování stavebních objektů. 
Z hlediska obsahu a komplexnosti zadání považuji práci za úplnou v intencích bakalářského 
projektu. 
 
3. Vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad 
zakreslování stavebních konstrukcí. 
Z konstrukčního hlediska neshledávám zásadních nedostatků. Vzhledem ke koncepci 
modulárního systému  by se dle mého názoru mohlo jevit příhodnější řešit stavbu 
v technologii prefabrikovaného železobetonu, kde je obecně princip takového řešení 
efektivnější. Uveďte výhody a nevýhody takového řešení, je takové řešení možné? V rámci 
připomínek bych si dovolil vznést dále dotaz, který se týká případného přehřívání výrazně 
prosklených prostor (laboratoře, kanceláře), kde jsem neobjevil způsob, jak je řešeno 



 
 

clonění. Prosím pohovořte o možnostech, jak zajistit vyhovující letní tepelnou stabilitu 
místností. Vzhledem k investorovi tohoto objektu se předpokládá nízká energetická 
náročnost, uveďte, jakým způsobem by jí mohlo být dosaženo, jaký potenciál poskytuje 
využití obnovitelných zdrojů energie?   
 
4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti 
v praxi.  
Studentka prokázala schopnost komplexně řešit zadaný úkol, a to nejen po stránce 
technické, ale i architektonické a provozní. Osobně považuji projekt za zdařilý a v praxi 
realizovatelný. 
 
5. Hodnocení klasifikací dle ETCS:  
 
Práci hodnotím velice kladně a navrhuji hodnocení  
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