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Student : HRAD|LoVÁ Danie|a

oponent: !ng. arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci ,,obnova staré pošty Rousínov',, kterou
vypracova|a studentka Danie|a Hradilová , ve školním roce 201412015. obsah baka|ářské
práce je členěn do nás|edujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
C. Stavební ěást projektové dokumentace pro provedenístavby
D . Architektonický detai|
E - Studijnía přípravné práce

Bakalářská práce obsahuje rovněŽ volnou pří|ohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci atelieru architektonické tvorby v letním semestru 201312014,

í.Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukěního, provozního
a architektonického.
Architektonická studie ,,aktivace.. objektu býva|é pošty v Rusínově je zpracována s cí|em
vytvořit nové moŽnosti vyuŽití, event. začlenění historicky zajímavého objektu do Života
města'
Dostavbou původní pošty /historického objektu/ je moŽné vytvořit nové moŽnosti Ve
vyuŽívání objektu stávajícího, zejména pro Život města nezbytné ku|turně spo|eěenské
aktivity, související s jeho rozvojem. Nové provozy lv nově navrŽeném objektu/ zaiímavým
zpŮsobem doplňují Úpravy objektu stávajícího.
Součástí řešení /architektonické studie/ jsou analýzy stávajících provozů v historickém
/původním/ objektu a návrhy jeho nových úprav. Stavební řešeníjde standardní cestou, bez
vyh|edávání zásadních /architektonických/ designérských experimentů, které by mohly
negativně ovlivňovat kva|itu jeho původního úče|u, a|e i nové užívání objektu. Návrh
stavebních úprav je z provozního h|ediska srozumitelný. Je moŽné řici, Že prostorouý p|án
nového vyuŽívání objektu a nových dí|čích moŽností historické stavby, tedy i místa stavby je
ve|mizajímavý a nosný.
NavrŽené architektonické řešení, včetně neutrá|ní dostavby, je jednou z mnoha moŽných
varíant úprav objektu /stávajícího/ a jeho event. dostavby. V tomto smys|u je baka|ářská
práce přínosem.

2. Úplnost, přesnost řešení obiektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně.
K výkresové dokumentaci je moŽné se vyjadřovat formou dí|čích poznámek ke kaŽdému
výkresu, nebo se zmiňovat o dí|čích tématech, tedy ke konstrukcím, materiá|ovému řešení,
k objektu a jeho částem, k |ogice dispozic atd. Zvo|en je druhý způsob hodnocení.



Výkres ,,situace,./umístění stávajícího objektu a jeho dostavby/ si zas|ouŽí připomínky týkající
se pohybu handicapovaných, ale i ostatních návštěvníků vstupujících jak do původního
objektu, tak jeho dostavby. Zřejmě půjde o sloŽitý, psychicky a fyzicky náročný pohyb
prostorem /včetně parkování ?l' Dále svým způsobem poutá pozornost způsob založení
dostavby nového objektu /sousedícího s historickou stavbou/, ktený je uŽ objektem
stabi|izovaným-usazeným. By|o by dobré naznačit postup prací při zak|ádání dostavby.
Podobná situace můŽe nastat při zaloŽení vertiká|ních konstrukcí nesoucích ,,ga|erii.. /s
největší pravděpodobností nastanou dí|čí statické poruchy, a|e ne zásadního charakteru/.
V 2.N.P. /místnost 205, 206 a 207l |ze doporučit větší dveře /min. 900 mm/, včetně tzv'
posuvných. V 3.N.P., kde jsou sprchy muŽů, je přímý vstup do tohoto prostoru z
komunikace, což nemusí být vŽdy uŽivateli akceptováno. Na výkresu ,,půdorys stropu.. by
snad by|o vhodné vyznačit schodiště /dle normy|, aby nedocháze|o k nedorozumění při čtení
tohoto výkresu. Jakým zpŮsobem bude řešeno ,,slepé.. okno umístěné na fasádě /je-li to
skutečně s|epé okno/ ? Předmětem odborné rozpravy by mohlo být téma vhodnosti
navrŽených materiá|ů pro přestavby vnitřního prostoru a dostavby nového objektu, dá|e
tech. vybavení lTZBl , které je nezbytnou součásti provozu obou objektů.
Vzh|edem k daným moŽnostem orientace objektu ke světovým stranám a jeho novému
vyuŽití, včetně dostavby v zadaném a jasně definovaném území, nenítento faktor |imitujícím.
Něko|ik poznámek k výkresové dokumentaci nemění konstatování, Že architektonická studie
jako ce|ek je zpracována ve|mi peč|ivě a zodpovědně.
Výkresová dokumentace lzák|adní/ je úplná a na dobré grafické úrovni. Prezentace ce|ého
projektu je taktéŽ na dobré úrovni.

3. Vytýčení chyb v konstrukěním, provozně technickém řešení a v dodĚování zásad
zakresIování stavebních konstrukcí.
Z ce|kového řešení architektonické studie, včetně dostavby, dok|adované výkresovou
dokumentací, nejsou patrny žádné zák|adní, čizásadní nedostatky. /event. připomínky jsou
jiŽ uvedeny v odstavci 2./
Zakres|ení stavebních konstrukcí respektuje platné normy. Dokumentace je čitelná
a srozumite|ná.

4. Zhodnocení diplomové-baka!ářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a
využitelnostiv praxi.
Baka|ářská práce je zpracována na dobré úrovni, se snahou po up|atnění osobitého vidění
architektonického výrazu a nových moŽností vyuŽití objektu stávajícího a jeho dostavby.
Přínosem pro praxi je jiŽ zmiňované prověřeníjedné varianty zástavby reá|ného-konkrétního
Území, moŽnosti dostavby a zhodnocení objektu stávajícího lviz. textl.

5. Hodnocení k|asifikací d|e ETCS:

Diplomovou.baka!ářskou práci hodnotím klasifi kačním stupněm
At l

V Brně dne 27.2.2015

K!asifikační stupnice
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