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Popis práce:  

Bakalářská práce řeší projekt novostavby mateřské školy v
jednopodlažní nepodsklepený objekt, částečně zapuštěný do terénu.

Hodnocení práce: 

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu
2. Odborná úroveň práce 
3. Vhodnost použitých metod a postupů
4. Využití odborné literatury a práce s
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

Ad 1) 
V místnosti 110 – 

116 a 118), byla by zde vhodná i sprcha.
Ad 2)  

 Z jakého důvodu jsou místnosti 104 
místností bez předělení? K jakému účelu slouží přemístitelná příčka v
 Ad 3) 

 Výpis oken a dveří je zpracován značně nedbale:
- Je opravdu nutné, aby byly všechny dveře protipožární?
- Dveře D2 nejsou vchodov
- Na prvním řádku výpisu oken se píše, že je použit strukturální fasádní systém. 

Kde je tento systém použit? Znáte rozdíl mezi ním a okenním systémem?
- Dále se zde píše o použití dřevohliníkových rámů, v
- U otevíravých prvků chy
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práce řeší projekt novostavby mateřské školy v Brně na ulici Údolní. Jedná se o 
jednopodlažní nepodsklepený objekt, částečně zapuštěný do terénu. 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ 

☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☐ 

. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 

požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

 venkovní WC chybí instalační předstěna pro WC (viz místnosti č. 
116 a 118), byla by zde vhodná i sprcha. 

jakého důvodu jsou místnosti 104 – ředitelna a 105 – šatna v
jakému účelu slouží přemístitelná příčka v rámci místnosti 104?

Výpis oken a dveří je zpracován značně nedbale: 
Je opravdu nutné, aby byly všechny dveře protipožární? 
Dveře D2 nejsou vchodové 
Na prvním řádku výpisu oken se píše, že je použit strukturální fasádní systém. 
Kde je tento systém použit? Znáte rozdíl mezi ním a okenním systémem?
Dále se zde píše o použití dřevohliníkových rámů, v detailech jsou rámy hliníkové
U otevíravých prvků chybí zobrazení otevíravého křídla 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☒ ☐ 

☒ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

venkovní WC chybí instalační předstěna pro WC (viz místnosti č. 

šatna v podstatě jednou 
rámci místnosti 104? 

Na prvním řádku výpisu oken se píše, že je použit strukturální fasádní systém. 
Kde je tento systém použit? Znáte rozdíl mezi ním a okenním systémem? 

detailech jsou rámy hliníkové 
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- Vstupní prosklená stěna je z profilů pohledové šířky 30 mm. Který výrobce vyrábí 
takto subtilní rámy? 

- Vstupní prosklené dveře splňující tepelně-izolační požadavky by neměly mít 
křídlo jen ze skleněné tabule, chybí zde vodorovné madlo 

Ad 4) 

 Osazení oken v předstupujících konstrukcích je konstrukčně nevhodné, zejména 
v dolní části. Vzhledem k velikosti oken a použití trojskel by bylo vhodné provést i boční stěny ze 
železobetonu.  

Ad 5) 

 Jak je řešeno přisávání a odtah vzduchu pro strojovnu vzduchotechniky? Pokud 
k obojímu slouží otvory na fasádě vedle sebe, je toto řešení nevhodné (blízkost otvorů, malé 
dimenze) 
 

Závěr: 

Daná bakalářská práce splnila zadání, daný objekt je navržen vhodně pro daný účel a 
umístění, je ovšem patrná malá projekční praxe a někdy i značná nepozornost v grafickém i 
textovém provedení. Práci doporučuji k obhajobě.    

 
Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  23. února 2018  Podpis oponenta práce




