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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 velmi svažitém terénu mezi ulicí Novolíšeňskou a Josefy Fajmonové v Brně- Líšni.
Objekt je realizován v kombinaci systému železobetonový monolitický skelet v 1.np a s nástavbou 
z kontejnerových sestav ve 2. a 3.np. Výškově budova členěna do tří podlaží s plochou střechou a přiléhá
k ulici Novolíšeňské. V 1.np jsou prostory komerční, ve 2. a 3.np jsou prostory pro bydlení. 

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. Výkresy půdorysů 2. a 3.np, výkresy tvaru nad 2. a 3.np a střecha nejsou v měřítku 1:50 ale 1:75



3.  Vytčení  chyb  v konstrukčním,  provozně  technickém  řešení  a  v dodržování  zásad  zakreslování
stavebních konstrukcí.
KOORDINAČNÍ SITUACE
- velmi drobné až nečitelné popisy přípojek,
ZÁKLADY
- chybí průběh původního - rostlého terénu v dílčích řezech,
PŮDORYS 1.NP
- k jakému účelu slouží prostory 118 (119,120)?
- okolo objektu chybí úrovně původního a upraveného terénu,
- řezy vyznačit výrazně,
2. a 3.NP
- proč měřítko 1:75 ?
- čísla místností nečitelná,
- chybí vyznačení modulové sítě pro srovnání návaznosti podlaží nad sebou,
VÝKRES TVARU
- C-09 chybně v rozpisce   ...nad 3.np, přitom je to ... nad 2.np,
- měřítko výkresu tvaru nad 2. a 3.np  opět v měřítku  1:75 namísto uvedeného 1:50 v rozpisce,
STŘECHA - opět neodpovídající měřítko 1:75,
ŘEZ A-A´a B-B´
- nad úrovní vyznačeného původního rostlého terénu je násyp, nutno graficky odlišit,
- co budou dělat základy v průběhu let dotvarování objektu v násypu? Budou klesat a objekt se 
   začne deformovat. 

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

5. Hodnocení klasifikací dle ETCS: 
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