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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  LÍŠNI  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 ve svahu mezi ulicemi Novolíšeňskou a Josefy Fajmonové v Brně - Líšni.
Objekt je  proveden kombinovanou technologií  z  monolitického betonu a  kontejnerového rozměrově
atypického  systému.  Čtyřpodlažní  objekt  s  plochými  střechami  je  terasově  uspořádán.  Ve  3.pp  je
umístěno pod celým půdorysem objektu komfortní garážové stání, ostatní nadzemní podlaží jsou určeny
pro bydlení.

2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické úrovně.
Bakalářská práce je zpracována s velkým rozsahem výkresových příloh, odpovídá zadání a respektuje
příslušné stavební normy a vyhlášky.  Grafická úroveň práce je dobrá, týká se i zpracovaných detailů. 



3.  Vytčení  chyb  v konstrukčním,  provozně  technickém  řešení  a  v dodržování  zásad  zakreslování
stavebních konstrukcí.
ZÁKLADY
- v dílčích řezech chybí průběh původního terénu,
- nutno oddělit původní rostlý terén od násypů,
- vyznačení PT a UT v lomech půdorysu,
3.PP
- u PT = ..... chybí relativní hodnota pro lepší přehled,
- chybí vyznačení příjezdové rampy, její spád a výšky a  kam bude svedena dešťová voda z rampy,
2.PP
- jsou nepopsané číselně kóje vedle 2S25,
- chybí vyznačení výškové úrovně terénu před terasou,
1.PP
- který je nástupní schod kruhového schodiště  v 1S06 a  odkud či kam vede kruhové schodiště v 1S23?
1.NP
- terén by měl být níž než 0,000,
- chybí okapní chodník na severní straně budovy,
- vyznačit spád terénu od budovy,
C-10
- půdorys stropu nad 4.pp neexistuje, poslední strop je nad 3.pp,
POHLEDY
- posuvné dveře C1 s křídlem š.2350 mm bude těžce otevíratelné,
VŠEOBECNĚ
- v tabulkách místností ve všech půdorysech chybí kolonka úprav stěn a stropů,
- instalační jádra v jednotlivých podlažích na sebe nenavazují,
- jak budou odkanalizovány WC a koupelny nejsou li nad sebou,
- svislé svody srážkových vod ze střechy nejsou v půdorysech vyznačeny.

4. Zhodnocení bakalářské práce z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi.
Předložené bakalářské práci by slušel menší rozsah výkresů a více pozornosti při zpracování podrobností.
V práci se vyskytují některé chyby, kterých se mohla autorka vyvarovat. Autorka projevila zájem o zadaný
úkol po architektonické i konstrukční stránce, ale nevyhnula se některým technickým nedostatkům. 

5. Hodnocení klasifikací dle ETCS: 
C/2
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