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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 BRNO LÍŠEŇ 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 mezi ulicí Novolíšeňskou a Josefy Fajmonové v Líšni. 
Objekt je proveden kombinací systému liapor, monolit a kontejnerové sestavy, je rozvržený půdorysně
do tří sekcí (krajní sekce obytné, střední sekce komunikační), vše s plochou střechou. Výškově je členěno
do  čtyř  podlaží,  1.podzemní  podlaží  zaujímá  cca  polovinu  půdorysu  1.np.  Objekt  je  založen  na
betonových pasech uložených na pilotách. 

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické úrovně.
Bakalářská  práce  přes  relativně  vetší  rozsah  je  zpracována  pečlivě  a  svědomitě,  odpovídá  zadání  a
respektuje  příslušné  stavební  normy  a  předpisy.  Grafická  úroveň  je  velmi  slušná  vč.  zpracovaných
detailů.



3.  Vytčení  chyb  v konstrukčním,  provozně  technickém  řešení  a  v dodržování  zásad  zakreslování
stavebních konstrukcí.
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
- kde je připojení nn, nahuštěné přípojky sítě se překrývají, těžko rozeznatelné,
- proč jsou zvýrazněny šrafováním objekty na parcelách 4507,4511/1 a 4512/2?
- je popsána pouze jedna vrstevnice, nelze rozeznat kam je terén spádován,
VÝKR. C-3 
- v rozpisce uvedena ortofotomapa aniž by ji výkres obsahoval,
ZÁKLADY PRO 1. a 2.np
- pokud jsou vykresleny dílčí řezy mimo půdorys, jsou sklopené řezy zbytečné a snižují čitelnost výkresu,
- nejsou šířky základů předimenzované a příliš velká hustota pilot relativně málo hmotnou stavbu? 
   Bylo  konzultováno se statikem?
- chybí průběh původního terénu v řezech B-B´ na obou výkresech, 
- nad původním - rostlým terénem budou násypy - jiné značení,
1.pp + 1.np
- chybí legendy betonu, zeminy,  
- chybí kóty polohy středního schodiště,
- nejsou uvedeny legendy všech vyskytujících se materiálů, 
- z jakého materiálu  je konstrukce označená A13?
2.np
- v koupelnách 208 chybí umývadla,
ŘEZY A-A´a B-B´
- chybí průběh původního terénu, oddělit násypy od rostlého terénu,
POHLEDY
- okna jsou pouze otevíravá?
- okno označené 04 se pro svoji velkou šířku a hmotnost při otevření vyvrátí ze závěsů.

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  nebo  závažné  chyby.  Autorka  v  zásadě  zvládla  zadaný  úkol  po  architektonické  i  stavebně
konstrukční  stránce,  prokázala  svědomitost  při  konstrukčním  řešení,  ale  nevyvarovala  se  některým
drobným technickým nedostatkům. 

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

V Brně dne 11.únor 2017 ____________________
  Ing.Ladislav Drobníček
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