
U
ffi

U
G

Studijní program
Typ studijního programu
Studijní obor

POSUDEK OPONENTA BAKALARSKE PRACE

Téma: STUDENTSKE BYDLENÍ, nRNo

Sfudent : ADAM BEDNAŘÍK

Oponent : Ing. ROMAIY KRUPICA

Bakalrí ská práce eší návrh dvou objektti studentského bydlení v centru Brna, kde se
p edpok|ádá i umístění ve ejné části v podobě kavárny a komerčních prostor. P edložená
dokumentace se pak podrobněji zamě uje na ubytovací část jednoho z těchto objekt . Jedná se
samostatně stojící objekt, nepodsklepeny, se 4NP a plochou jednoplášťovou st echou.
Ubyovací jednotky jsou navrhovany o rtnné velikosti, velká část je ešena jako mezonetové
bvtv.

1. Konstrukční studie
Student nawhl jednoduchou hmotu objekfu v podobě kvádru, vzhled je moderní s ohledem na
volbu barevnosti fasády a kombinaci s prosklen;imi plochami a terasami. Dispozice jsou
s ohledem na studentské ubytování vcelku prostorově nadstandardní, nicméně p sobí
moderním a atraktivním dojmem, zejména co se f ká mezonetov;ich byt .

Student zvolil vhodně juko nosny systém že|ezobetonovy monoliticky skelet s deskoqmi
stropy a založením v podobě základovych patek a obvodovych zékladovych pas . Vnit ní
p íčky jsou ešeny ze sádrokartonu nebo p robetonov1fch tvarovek. objekt je zast ešen
jednoplášťovou plochou st echou.
K obhajobě bakala ské práce vznáším tyto dotazy:
- situace _ není zalveslena p ípojÍra plynu, jak je uvedeno ve zprávě. Jak je tedy ešeno
vytdpění objektu? (topné médium, kotel, komín????)
- vysvětlete, proč jste zvolil jako opláštění právě sendvičové panely RUKKI a proč je
použív te ve dvou r znilch tloušt'lrach?

2. Stavební část
Dokumentace včetně textovych zptáv by mohla byt zpracována podrobněji, občas jsou zde
nedostatky, nap . u k tovaní dve í chybí uvést v šku otvoru ve stěně, ve vykrese stropu není
popsáno schodiště a špatn m typem čary jsou zakresleny hrany pruvlakri či obrysy stropních
desek, chyby jsou v zakreslení schodišť v p dorysech. Zmateně je z mého pohledu proveden
návrh vnitních p íček, které jsou nepruběžné, zděné p íčky jsou často p erušené vložením
p íčky sádrokartonové a opačně, nebo je celistvost p íčky narušena vložením instalační
šachty.
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Dotazy k obhajobě:
- u kterych svisl lch konstrukcí je nutno splnit požadavlcy na nepr mučnost? Jsou z tohoto
pohledu sprdvně navrženy p íčlE v objektu?
- ez, skladby _ proč není v r mci skladbyl zvyšené podlahy u mezonetovych byt navržena
lvočejov , resp. tepelná izolace? Je možné lepenhl A 500H použít u podlahy na terénu jalco
hlavní hydroizolaci a pokud ono, spl uje požadavlry na ochranu stavby p i st edním
radonovém riziku (viz. zpráva)?
- detail atilcy _ proč je pod oplechováním atilry uvažována větraná mezera a jak je vytvo ena?

3. Architektoniclry detail
V rrímci architektonického detailu ešil
interiéru. Znánornění je vcelku nánorné,
podrobnější popis.
Dotaz k obhajobě:
- z čeho je proveden olraj ,,mosttt", resp, boční lrrytí kotevního profilu z bradlí?

Závěremlze tící, Že student zpracoval bakalrí sky projekt v požadovaném rozsahu. P edložená
práce je zhlediska architektonického na kvalitní rirormi, je navržen moderní vzhled fasády i
dispoziční ešení je také vcelku zdailé. Drobné konstrukční nep esnosti lze p ičítat
nepozornosti nebo nedostateěné praxi u projekční činnosti. Bakalrí skou práci doporučuji
k obhajobě.
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student detail uchycení celoskleněného zábradli v
konstrukčně je návrh správn; , jen občas postrádám
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