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Oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracoval student ve školním roce 2015/2016.
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.
Bakalářská  práce  s názvem  OBYTNÝ  DŮM  V  ŽIDENICÍCH  je  zpracována  jako  studie  a  projektová
dokumentace pro provedení stavby.  Navazuje  na architektonickou studii  vypracovanou v předchozích
semestrech v předmětu architektonická tvorba. 
Autorka řešila obytný dům na nároží bloku domů ulic Životského a Jeronýmovy v  Brně - Židenicích. 
Objekt je proveden zděnou technologií z nosného zdiva tl.200mm s obvodovým tepelným opláštěním, je
třípodlažní,  nepodsklepený se  sedlovou střechou.  Z  hlediska využitelnosti  je  v  1.np v  části  půdorysu
umístěna ordinace lékaře a zbývající části objektu jsou určeny k bydlení.

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické úrovně.
Bakalářská  práce  je  zpracována  velmi  pečlivě  a  svědomitě,  odpovídá  zadání  a  respektuje  příslušné
stavební normy a vyhlášky. Grafická úroveň je vysoká vč. zpracovaných detailů. Půdorys základů zřejmě
nebyl zadavatelem do dokumentace požadován?

3.  Vytčení  chyb  v konstrukčním,  provozně  technickém  řešení  a  v dodržování  zásad  zakreslování
stavebních konstrukcí.
- v 1.np propojit místn.č.112 přímo s kójemi, ne chodit z domu venkem přes garáž,
- velký nepoměr ploch mezi místn.č.207 a 208,
- místn.č.305 a 314 lépe nazvat  atria než terasy,



- u mezonetových bytů je vhodnější umístění ložnic dětí a rodičů ve stejném podlaží,
- jaký má účel neočíslovaná  místnost vlevo nahoře ve 3.np a kudy se do ní dá vejít?
- proč nevyužít prostor nad schodištěm v řezu A-A´ aspoň na sklad (sv.v. by byla sice 1750mm, ale pro 
   úložný prostor dostačující),
- v legendách přidat kolonku stropy - není známa povrchová úprava,
- příčka mezi pracovnou č.205 a schodištěm ve 2.np je pouze tloušťky 100mm, bude akusticky 
   vyhovovat?
- není znám účel místnosti vedle 311 ve 3.np, přidat do legendy místností,
- nebylo by vhodnější prohodit vzájemně místn.č.312 a 313? Osvětlení ložnice a kontakt na atrium bude 
   příjemnější než střešní okno.
- v detailu "B" u okapu bude tepelný most , tepelná izolace je ztenčena a přerušena dřevěným profilem.

4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.
Předložená bakalářská práce je přes  uvedené výtky a  zpracována na velmi  dobré úrovni.  V práci  se
neobjevují  zásadní  chyby.  Autorka  projevila  zájem  o  zadaný  úkol  po  architektonické  i  stavebně
konstrukční stránce, prokázala nápaditost a svědomitost při konstrukčním řešení, ale nevyvarovala se
některým drobným technickým nedostatkům. 
Autorka bakalářské práce může být po zapracování slušným přínosem pro projekční kancelář.
 

5. Hodnocení klasifikací dle ETCS: 
A/1

V Brně dne 15.únor 2016                
  Ing.Ladislav Drobníček
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