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Obsah bakalářské práce  je členěn na následující části :

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.
Bakalářská  práce  s názvem  MĚSTSKÝ  POLYFUNKČNÍ  DŮM  BRNO  je  zpracována  jako
projektová dokumentace, která navazuje na architektonickou studii vypracovanou v předchozích
semestrech v předmětu architektonická tvorba. 
Předložená práce řeší trojúhelníkový pětipodlažní podsklepený objekt šípovitého tvaru v nárožní
špici  styku ulic Milady Horákové a ulice Francouzské v Brně, osazený do proluky po demolici
stávajících budov v uvedené  lokalitě.  Polohově  osazen do stávajících  uličních čar  a  výškově
navazující na okolní zástavbu. 
Podzemní podlaží se v řešeném fragmentu nevyskytuje. V 1.np a 2.np řešené části jsou komerční
prostory  -  galerie  a  kavárna se  zázemím,  od 3.np jsou  bytové  prostory.  Objekt  je  zastřešen
plochou střechou s vnitřními dešťovými svody. 
Parking je zajištěn v 1.np a 1.pp v jiné části objektu, která není v tomto projektu řešená. Dostupný
je blízký parking v komplexu budov IBC. 
Stavba je provedena jako zděný nosný systém osazený na základovou desku na pilotách, stropy
jsou křížem armované monolitické železobetonové.

2.  Úplnost,  přesnost  řešení  objektu  v rozsahu  zpracované  dokumentace,  hodnocení
grafické úrovně.
Grafické  zpracování  celé  práce  je  na  dobré  úrovni,  rozsah  práce  odpovídá  požadovanému
zadání.  Zpracovateli  doporučuji  věnovat  větší  péči při  návrhu dispozic  bytů,  jsou vidět  plošné
disproporce mezi užitkovými a obytnými plochami. Autor si z členitého objektu pro řešení vybral z
celkového půdorysu bohužel poměrně jednoduchou výseč bez podsklepení, zajímavější by byla
část z východní části, kde je umístěn podzemní parking a navíc jsou velké výškové rozdíly terénu
přilehlého souseda. 



3.  Vytčení  chyb  v konstrukčním,  provozně  technickém  řešení  a  v dodržování  zásad
zakreslování stavebních konstrukcí.

Výtky technického rázu:
 Na obálkách  A a B zpráv je uvedeno dole č.k. 417 (to je číslo parcely nebo katastru ???)

a v situaci C-02 je uvedeno uvnitř objektu parcelní číslo 440 !
 V 1.np a v základech chybí okolo objektu PT a UT.
 Je vůbec nutný v galerii samostatný výtah, když je pouze pro dvě podlaží a bylo by možné

jednoduchou  dispoziční  úpravou  propojit  prostory  galerie  ve  2.np  s  podestou  před
výtahovou  šachtou  u  schodiště  pro  byty?  Nehledě  na  velmi  kuriózní  tvar  výtahu,  byl
konzultován s nějakým dodavatelem výtahů zda lze vyrobit?

 Ve výkresu tvaru nad 1.np chybí otvor pro prostup výtahu stropem!
 Ve výkresu tvaru nad 5.np je monolitická deska prodloužena i nad terasu, přitom terasa

není zastřešená!
 Kde mají  výtahy strojovny nebo prostory pro umístění  pohonu? Chybí  dojezdové dolní

prohloubení!
 V řezu chybí  průběh původního  terénu a  v  jeho levá části  zachycuje  tímto  projektem

neřešené prostory - matoucí!

Výtky formálního charakteru:
 V situaci širších vztahů jsou uvedena parcelní čísla, kdežto v katastrální situaci ne. Mělo

by být naopak. 
 Popis použitého software u všech obrysových rámečků výkresů není nutný.
 Levý byt ve 3.,4. a 5.np - je předimenzovaná hala a poddimenzované přilehlé pokoje.
 Proč  není  provedeno  zádveří  v  pravém bytě  ve  3.,4.  a  5.np,  když  se  tvar  obývacího

prostoru k tomu vyloženě nabízí.  V obývacím prostoru se bude odkládat  běžné denní
svrchní oblečení a obutí?

 Pokud se řeší  pouze část  rozsahu členitého objektu,  bývá zvykem, že se nad rohové
razítko vloží schema celého objektu se zvýrazněním řešené části - lépe usnadní orientaci. 

 V pohledech C-14 nejsou zakresleny čáry svislých lomů fasády, které v půdorysech jsou
zjevné.

 V pohledech C-15 nejsou uvedeny všechny výšky členitého upraveného terénu.
 Detaily 1,2 a 3 nejsou vyznačeny v řezech, stačil by popis v rohovém razítku detailů čeho

se tyto týkají.

4.  Zhodnocení  bakalářské  práce  z hlediska  vlastního  tvůrčího  přínosu  a  využitelnosti
v praxi. 
Bakalářská práce je provedena dobře s dobrou grafickou úpravou, zpracovatel se ale nevyvaroval
některých  nedostatků  při  řešení  projektu.  Většina  výtek  by  odpadla  při  větší  pozornosti  při
zpracování práce. Dobré řešení situace širších vztahů, koordinační situace i katastrální situace
odlišuje autora od srovnatelných kolegů z předchozích ročníků. Autor bakalářské práce může být
po zaškolení v praxi přínosem pro budoucího zaměstnavatele.

5. Hodnocení klasifikací dle ETCS:  B/1,5 
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