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Oponentní  posudek  hodnoD  bakalářskou  práci,  kterou  vypracoval  student  Patrícia  Šagátová  ve
školním roce 2016/2017. Obsah bakalářské práce je členěn do následujících čásD:

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.
Řešený objekt bývalého pivovaru se nachází v centru Zlína, v sousedství navazujících zelených ploch
města. Funkčně je plocha určená jako smíšená, což nabízí celou řadu využiD. 

Objekt je po úpravách tvořen dvěma základními hmotami, původním objektem pivovaru a přístavbou
z 90. let 20. stoleD, jež byla v rámci návrhu a úprav vhodně snížena a tvarově a materiálově odlišena.
Ubourána byla dostavba ze 40. let 20. stoleD.

Provozy navržené v objektu původního pivovaru mají zázemí v ponechané a upravené přístavbě ze 40.
let 20. stoleD. Každá z těchto čásD obsahuje samostatný vstup a verOkální komunikaci, což dává smysl.
V parteru objektu bývalého pivovaru je umístěna restaurace se zahrádkou a samostatným vstupem 
a zázemím v přístavbě ze 40. let 20. stoleD. Restauraci doplňuje v 1. PP ze 40. let 20. stoleD vlastní
malý pivovar. 
Ve 2. NP objektu původního pivovaru je navržena masérna, sauna a posilovna, respekOve prostor pro
hromadné cvičení, a 3. NP a 4. NP je určeno pro penzion. Oba tyto celky mají, jak již bylo uvedeno,
společný samostatný vstup a verOkální komunikaci, doplněné o recepci v 1. NP.
Konstrukční řešení odpovídá požadavkům stavebních úprav, naplňujících stanovený stavební program.
Více prostoru by si zasloužila podesta před výtahem vůči příčce s dveřmi. Otázkou je vhodnost řešení
vedení TZB, respekOve jednotlivých stoupaček, v objektu původního pivovaru, vzhledem k tomu, že



v jednotlivých podlažích se nacházejí různé provozy, jejichž napojení se na první pohled dispozičně

nepřekrývá.

Pronajímatelné  jednotky  penziónu  v  horních  patrech  jsou  možná  až  zbytečně  velkoryse  řešeny.

Upřesnění typu ubytovacího zařízení může být jedním z předmětu dotazů v rámci obhajoby. 

Zázemí,  jak  již  bylo  zmíněno,  jsou  oddělena  od  jednotlivých  provozů.  Vzhledem  ke  snížení

přistavované čásO jsou podlaží penzionu obsluhovány přes chodbu ve 2.NP, kde je situována masérna,

sauna a posilovna, respekOve prostor pro hromadné cvičení, přístupné pro veřejnost. Dochází tak ke

křížení provozů. Vyřešilo by to zřejmě, aniž by byla potlačena hmota objektu původního pivovaru  

a  bylo  zachováno  odsazení  od  střechy  této  čásO,  když  by  přístavba  byla  snížena  pouze  o  jedno

nadzemní podlaží.

Přestože se jedná o změnu využiD, bylo by dobré, vzhledem k tomu, že zbylá veřejně přístupná část

objektu  je  bezbariérová,  aby  tomu  bylo  tak  i  v prostoru  sauny.  Kromě  toho,  že  sauna  není

bezbariérová, je, s přihlédnuDm k předpokladu, že se tu budou střídat případně i dvě pánské nebo

dámské skupiny současně, poddimenzované zázemí umýváren a WC. Navíc nepřímý průchod z šaten a

neprůchozích umýváren s WC do prostoru vlastní sauny přes nečistou vstupní chodbu není vhodným

řešením. 

Stejně tak, pokud není režim fungování posilovny, respekOve prostoru pro hromadné cvičení, něčím

specifický, chybí i v této čásO prostory oddělené šatny, umýváren a WC, které nejsou nikde jinde na

podlaží  přístupné. V případě snížení přístavby ze 40. let  20. stoleD o pouhé jedno podlaží  by zde

vznikla případná prostorová rezerva pro tyto účely.

Z dispozičního hlediska není ideální propojení kuchyně a odbytového prostoru restaurace přes schody,

navíc  bez  oddělení  v rámci  společné  verOkální  komunikace přístavby  ze  40.  let  20.  stoleD.  I  přes

změnu užívání se zdá být, vzhledem k předpokládanému počtu směn a skladby zaměstnanců kuchyně,

lehce poddimenzovaná šatna, umývárna a WC. 

Obdobně jsou pravděpodobně poddimenzovány prostory pivovaru a i přes vlastní dodávku piva by

bylo vhodné doplnit sklad nápojů.

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické úrovně.
Práce je po stránce zpracování stavební čásO projektu rozsáhlá a obsahuje veškeré potřebné přílohy.

Kvalita zpracování stavební čásO je po grafické i obsahové stránce na vysoké úrovni.

Práce by si zasloužila podrobnější zpracování v architektonické čásO, například zpracování náhledu do

hlavních prostorů tak, aby byla zřejmá představa autorky.

Celkově by k lepšímu hodnocení přispěla i lepší a přesvědčivější kvalita vizualizací.

Pro přehlednost by bylo lépe v A3 paré barevně rozlišit v půdorysech jednotlivé provozy.

3.  Vytčení  chyb v konstrukčním,  provozně technickém řešení  a  v dodržování  zásad  zakreslování
stavebních konstrukcí.
Výtky  jsou  uvedeny  výše  v rámci  celkového  hodnocení  řešení  a  můžou  být  předmětem  dotazu  

u obhajoby.

Zásady zakreslování stavebních konstrukcí jsou dodrženy.

4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnos/ v praxi. 
Autorka,  i  přes  připomínky,  viz.  výše,  prokázala  schopnost  zpracovat  komplexně  zadání.  Vybraný

stavební program odpovídá možnému řešení v dané lokalitě. PoziOvně lze hodnoOt snahu o hmotové

očištění  objektu,  práci  se  základním  členěním  objektu  na  jednotlivé  funkční  celky  a  alespoň

naznačenou a neopomenutou práci s parterem. Ze zpracované práce je zřejmé, že je v zadání kladen

velký důraz na zpracování stavební čásO, na úkor kvalitního zpracování architektonické čásO, jež by

mělo být logicky vstupem pro tuto navazující část. Z tohoto pohledu proto předloženou práci, i přes

architektonické nedostatky, ale vzhledem ke zpracovávané stavební čásO, hodnoDm kladně.



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

V Brně dne 20. 2. 2016           
                                                              

            Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.
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