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Oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci, kterou vypracoval student ve školním roce 2016/2017.
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  POLYFUNKČNÍ  DŮM  V  BRNĚ  je  zpracována  jako  studie  a  projektová
dokumentace pro provedení stavby.  Navazuje  na architektonickou studii  vypracovanou v předchozích
semestrech v předmětu architektonická tvorba. 
Autorka řešila objekt ve svažitém pozemku vymezeném ulicí Novolíšeňskou a Josefy Fajmonové v Líšni. 
Objekt je proveden kombinací monolitu, gabionů a kontejnerových sestav, je rozvržený do čtyř podlaží
terasově ve svahu s plochými střechami se zapuštěnými sklepy na úrovni jednotlivých podlaží. V řešené
části rozlehlého objektu  je v 1.np zajištěno parkování osobních vozidel.

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické úrovně.
Bakalářská  práce  je  zpracována  pečlivě,  odpovídá  zadání  a  respektuje  stavební  normy  a  vyhlášky.
Grafická úroveň je vysoká hlavně při zpracovaných detailů. Situace, půdorys základů pod 3.pp a celkové
pohledy jsou uvedeny pouze v části B.



3.  Vytčení  chyb  v konstrukčním,  provozně  technickém  řešení  a  v dodržování  zásad  zakreslování
stavebních konstrukcí.
 1.np 
- velikost vrat v půdorysu 3800/3000mm nesouhlasí s odkazem v legendě, kde je velikost 4800/2600mm,
- v legendě uvedena gabionová stěna v půdoryse se nevyskytuje,
- poznámka 1 , kde je přístup k bytům v 1.pp?
- poznámka 2 , kde je obrys bytu?
- měřítko legendy hmot neodpovídá měřítku v půdorysu,
- kde se vyskytuje v půdorysu  A1,A2 a A3 ?
- co je P1 ? v půdorysu se nevyskytuje,
- moduly stavby jsou 6000/6000mm, jak koresponduje s poznámkou, kde jsou uvedeny moduly      

3000/9000 (12000)mm?
1.pp
- proč je v legendě symbol původní terén - v půdorysu se nevyskytuje,
- co je P2 v kroužku - nikde vysvětleno,
- chybí základní popis schodišť,
- proč není u velké ložnice  1S12  šatna?
2.pp
- chybí základní popis schodišť,
- co je P3 - nikde vysvětlení či odkaz,
- ve velkém bytě uvažovat ještě jedno WC nebo umístit mísu do koupelny,
- kudy vedou svody dešťové vody? Platí pro všechna podlaží,
řez schodištěm
- ocelové vzpěry někdo dimenzoval? Není uvedena tloušťka stěny vzpěry - trubky,
- jak bude zajištěn příjezd kočárků, popřípadě kde budou v 1.np umístěny.

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

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