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oPoNENTA
BAKAúŘSKÉ
PRÁcE
student: Jakubvašička
oponent:Ing'arch'Ludmi|aManová
oponentníposudekhodnotíbaka|ářskoupráci s názvem,,Byd|ení
kterou vypracovaI
studentů,,,
práceje č|eněn
studentJakubVašička
ve ško|ním
roce2076/2017.
do nás|edujících
obsahbaka|ářské
částí:
A - Dok|adová
část
B - Konstrukčnístudie
pro provedení
c - stavební
částprojektové
dokumentace
stavby
D Architektonický
detaiI
práceobsahujerovněžvoInépří|ohy
Baka|ářská
a to architektonickou
studii,modeIarchitektonIckého
detaiIua cD s dokumentací'
provozníhoa architektonického'
1. Posouzeníúrovněstavebníhořešeníz h|ediskakonstrukčního,
Novostavbapro byd|enístudentůje umístěnav brněnskéměstskéčástistaré Brno na u|ici
Leitnerova.
Jejíh|avnífunkcíje vytvořeníprostorpro índividuá|ní
byd|enístudentů,dop|něnéo
prostoryspo|ečné,
spo|ečenské
a prostoryvyužívané
veřejností.Novostavbana nezastavěném
pozemkurnýškově
navazujena okoInízástavbua vytvářínárožíuIicLeitnerovaa Hybešova.
stavbu
je Veřejnýprostora vstupydo
pod kteným
tvořídvě budovynavzájempropojené
nadzemním
krčkem,
jednot|iýchčástí
pod|aží.
půdorysný
V 1.NP
stavby.Řešený
objektmá obdé|ný
war a čtyřinadzemní
je kavárna,fitcentrum,samoobs|užná
práde|na,komerční
prostorya zázemípro byd|ící.Byty pro
jsou Ve 2. - 3. NP. Nosnoukonstrukcí
je monoIitický
studentyo různých
dispozících
i VeIikostech
prův|aků
ske|etze že|ezobetonových
nosnýchs|oupů,
za|ožený
na
zák|adových
a stropníchdesek,
pasecha patkách.Vnitřnínosnézdi a dě|ící
jsou z keramických
příčky
tvarovek,střechaje p|ochá.
Vstupydo objektujsou z veřejnýchp|och,řešenybezbarierově.
hmotybudovy
Fasádyjednoduché
je
prvky
č|enípředstupující
krabicové
a okenice,co do materiá|ů navrženakombinacekovové
je jednoduché,
zavěšené
fasády a pohledového
na
betonu.Dispoziční
řešenítypickéhopodlaží
prostornavazují
centrá|ní
komunikační
středníchodby,ze kteníchse Vstupujedo jednotliuichbytů.
Každý byt disponuje spo|ečnýmprostorem, hygienickýmzázemím a pokojem. Provozně
předpokládanou
funkcipIní,z hIediska
dispozičního
řešení,
řešení
architektonického
a urbanistického
práci připomínky.
nemám k před|ožené
Navrženástavba se do danéhoprostředíhodí,dopravní
napojení
vč.b|ízkosti
stávajících
inženýrských
sítíjeýhodou.

2. Úp|nost, přesnost řešeníobiektu v rozsahuzpracovanédokumentace,hodnocenígrafické
úrovně.
před|ožené
prácemá vce|kudobrouúroveň,
výkresyi ostatní
částiBP
Grafické
zpracování
baka|ářské
jsoucelkempřehIedné,
převážně
výkresy
správněkres|ené.
provoznětechnickém
zásad zakreslování
řešenía v dodržování
3. Vytčení
chyb v konstrukčním,
stavebníchkonstrukcí.
Připomínky:
zadání,
dům(?)
PZa sTZ,odpovíd
ající
a|ev obsahuTZ uvedenobj.so 01 Po|yfunkční
- bezpřipomínek
Výkr.B-01:Situaceširších
vztahů
- dtto
VÝkr.B.02:Koordinačnísituace
_
jsoujen v řezu
Výkr.C.01:Zák|ady chybíúrovněPT,UTV půdoryse,
jen
1.NP,chybíúrovněterénu,
stropyjsouskutečně
ve všechmístnostech
Výkr.C.02:Půdorys
je
podh|edového
(v
podh|ed)
z
betonu? řezech i SDK
Výkr.c-03:Půdorys
2'NP,téměřdtto
Výkr.C-O4:ŘezA-Á,chybíúroveňpři|éhajícího
terénu
Výkr.c-05:ŘezB-B,,chybíúrovněterénuu obouvstupů
p|áště,
bezpřipomínek
Výkr.C-06:Detai|A, kotveníA|
oknado fasádního
Výkr.C-07:Detai|B, kotvenízábrad||
dtto
pozornost
VěnovattakéspráVnosti
textů(stěrka
Výkr.c-08:VýpisskIadebkonstrukcí,
epoxisová/epoxidoVá
? - Vyskytuje
se to i ve výkresech)
jedná-|ise o výrobkytruh|ářské,
je kusý,z odkazů
Výkr.C-09:Výpisprvků,
by mě|obýtzřejmé,
zámečnické
atd. a dtto iV půdorysech
p|echje
a|eh|iníkový
řešení
bez připomínek,
detaiIsk|ádací
okenice,možné
ČástD - architektonický
eIoxova
ný,nikoIiexolovaný
a|e Výkresyzbytečněve|kéhoformátu, moh|y by být
Pozn. Půdorysyjsou velmi jednoduché,
bytech
propracovanější
Nejsempříznivcem
toho, aby Ve studentských
a práce ce|kověobsažnější.
a|eautorsvůjnáVrhjistězdůVodní'
mě|avšechna
oknave fasádáchvýškumístnosti,
přínosua využitelnosti
prácez h|ediska
v praxi.
v|astního
tvůrčího
4. zhodnocení
baka|ářské
úrovni,Vytýkané
rozsahua na odpovídající
Baka|ářskápráce je vypracovánav požadovaném
je
rozpracování'
s Většíprojekční
připomínkynemajízásadnívýznam,aIe potřebadůkladnějšího
praxí,
z reaIizacístaveb
může
býtprácepro praxiVyužiteIná.
zkušenostmi
k|asifikací
dIeETCS:
5. Hodnocení

cl2

.*Orr-l

V Brnědnetz.z.zo!7

Manová.
Ing.arch.Ludmi|a
KIasifikační
Klas.
stupeň

A

ČíseIná
klasifikace

L

B

c
2

D

E

F

3

4

