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Oponentní posudek hodnotí bakalá skou práci, kterou vypracoval student Eva ERNESTOVÁ ve

školním roce 2015 l2aL6. obsah bakalá ské práce je členěn do následujících částí:

A - Dokladová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedenístavby
D - Architektonickr detail

Bakalá ská práce obsahuje rovněž volné p ílohy a to architektonickou studii, model architektonického
detailu a CD s dokumentací.

1. Posouzení rovně stavebního ešení z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického.
Nemám vytky k architektonickému a provoznímu ešení. Z hlediska stavebního a konstrukčního
ešení se doporučuji zamyslet nad někten mi částmi z hlediska akustiky a tepelné techniky.

2. Úplnost, p esnost ešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické
rirovně.
Doporučuji zvětšit písmo poznámek a legend, a graficky odlišit nadpisy jednotliu ch částí jako ez A-A,
skladba podlahy apod.
V rozsahu stavebně konstrukčním je dokumentace z velké části riplná a p esná.

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

Situační Y,Íkres C2

- zp ehlednit situaci tím, že by byly odlišeny stávající objekty od nou ch tak, že by stávající byly
samostatně popsány a nemíchány s nov mi.

V' !íresv C4-C8

- jak budou ešeny šachty v návaznosti na požárně bezpečnostní ešení?
- jak bude ešeno a kde svedení všech instalací do šachty? T' ká se p edevším odpadti od záchodrj a

v bytech napravo od schodiště bude problematické svést odpad z kuchyně do šachty.



- Z hlediska akustiky nevyhovující zvolení zdiva mezi společn'imi prostory a byty a také mezi
jednotliv'imi částmi bytu jako jsou pokoje
- chybí p eklady nad owory v p íčkách

V' kres C5

- chybí číslování místností

V' kresv C10 Cll
- skladba podlah z hlediska akustiky i provedení nevyhovující

Detail
- jak bude kotvena ocelová konstrukce do podlahy?
_ jak bude ešeno zábradlí z oSB desek, co se t, ká napojení jednotliv' ch desek na sebe?

4. Zhodnocení bakalá ské práce z hlediska vlastního w rčího p ínosu a využitelnosti v praxi.

Nápad s d evěnou stěnou, která by v malé mí e sloužila k vystavení knih, cením jako velmi dobn a

zajímau nápad. Velmi se mi líbí. Zamyslela bych se ještě nad prostorem, kteni vznikne pod

schodištěm, zda by nešel nějak využít.
Tuto práci hodnotím jako velmi zda ilou a v'iše uvedené nedostatky studentka odbourá trochou
praxe.
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