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oponentnÍ posudek hodnotí baka|ářskou práci, kterou vypracovaI student Ve ško|ním roce 2oL5/z0l6'
obsah bakalářské práce je č|eněn do násIedujících částí:

A - Dokladová část
B - Konstrukční studie
C _ Stavebníčást projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detaiI

Baka|ářská práce obsahuje rovněž vo|né pří|ohy a to architektonickou studii' mode| architektonického
detai|u a CD s dokumentací.

1. Posouzení úrovně stavebního řešení z hIediska konstrukčního, provozního a architeKonického.
Baka|ářská práce s názvem PoLYFUNKčNÍ DŮM V BRNĚ je zpracována jako studie a projektová
dokumentace pro provedení stavby' Navazuje na architektonickou studii Wpracovanou v předchozích
semestrech V předmětu architektonická worba.
objeh je navržen jako pětipod|ažní se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním pod|ažím, se
střechou v části pu|tovou a zčásti sedlovou střechou, je řešen jako nárožní dům v u|iciJeronýmova v Brně.
Parter je Využit pro obchodní úče|y, jako Vstup do obytných pod|aží a vjezd do zak|ádacího systému
podzemních garáží, část parteru a část 2'np je Využita iako kavárna, v 1.pp jsou podzemní parkovací
prostory a sklepní kóje pro byty, v části 2.np a zbrlva,iících nadzemních pod|ažích jsou bytové prostory.

2. Úp|nost, přesnost řešení objektu v Íozsahu zpÍacované dokumentace, hodnocení grafické úrovně.
Baka|ářská práce je zpracována velmi peč|ivě a svědomitě, odpovídá zadání a respektuje přís|ušné stavební
normy a vyh|ášky. Grafická úroveň je vysoká včetně zpracovaných detai|ů. Peč|iVě je zpracován
architektonický detai|.

3. vytčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakres|ování
stavebních konstrukcí'
- situace - šipky přívodních medií se uvádí ve směru do objektu (voda,el.), chybí ýškové kóty terénu u

objektu,
- zák|ady - vlevo dole nenÍoznačený svírající úhel mezi zák|adorn/mi pasy,

. svis|ý rn/kop na výšku 3,40 m ne|ze, d|e druhu zeminy odskákat nebo šikmý vtlkop s
doporučeným úh|em spádu dIe ýs|edků zatřídění zeminy z geo|ogického posudkuI



- detaiI izo|ace u zásypu řešit |épe, izoIace zákIadového pasu neni nutná.
.l.np - není n utné řešit só|o WC ZTP pro muže a ženy, stačíjedno provedení,

- Wc A.11]'.normová šířka 900mm díky t|oušťce příčky nebude dodržena, h|oubka WC |éoe 11o0
až 1200mm,

- očísIovat schodiště do 2'np (bude mít odlišný povrch než pří|éhající chodba v |egendě místnostÍ),. chybí VýškoVé kóty terénu a povrchů oko|o objektu' vyznačení chodníku jeho povrch a rozměr,
- očís|ovat jíde|ní v'ltah a do |egendy místností,
- nad vstupem do kavárny v přÍzemí Vyznačit přesahující obrys 2.np,
- raýpis přek|adů - ve všech půdorysech ne .'oběkt.. a|e ..objekt'' - čeština!

- l.pp . nenívhodné řešit Vristup z prostoru parkování přes strojovnu,
.2.np . popsat dVě ma|é prostory V zádveří 8.201 - neníznám jejich úče|,

- V místnosti Wc je dvo'|í čís|ování místností,
- proč terasa s tak Velkou plochou (67,7 m,| ? Neš|o by využít část terasy pro kavárnu?-3.np.zchodby301jsoudoprostorunadterasu2.npdveře?Je.| i jakofrancouzskéokno,nutnozábrad|í,

- 4.np . stříška v'ýtahu má v půdorysu 4išku + 10,450 a|e V řezu + 1o'510,
- architektonický detail - nehrozí propíchnutí stropních vrstev od schodnice v do|níčásti? Lépe vyřešit

roznášecí detai|!

4. zhodnocení bakalářské práce z hlediska v|astního tvůrčího přínosu a využite|nosti v praxi.
Před|ožená baka|ářská práce je přes uvedené ýky zpracována na ve|mi dobré úrovni' V práci se
neobjevují zásadní chyby. Autor projevi| zájem o zadaný úko| po architektonícké i stavebně konstrukční
stránce, prokáza| nápaditost a svědomitost při konstrukčním řešení, a|e nevyvarova| se někten/m drobnym
technickým nedostatkům'
Autor bakalářské práce může být po zapracovánís|ušným přínosem pro budoucího zaměstnavate|e.

5. Hodnocení klasifikací d|e ETCS:
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