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Popis práce:

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby mateřské škol v Brně při ulici Údolní. Jedná se
o jednopodlaŽní objekt zasazený do svaŽitého terénu směřující na hrad špilberk. Navržený
půdorysný tvar U vytváří uzavřené vnitřníatrium.
Konstrukční systém je navrŽen stěnorný zděný z keramických tvárnic doplněný kontaktním
zateplovacím systémem.
Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena železobetonoými předpjatými panely. Střecha je

navržena jako zelená plochá s návazností na navazujícísvah.

Hodnocení vedoucího práce (ARC):
Umístění školky v zahradě počítá s dostavbou proluky v ulici Údolní, Využití uličního domu
v této proluce a navazující zahrady se autorka snaŽí omezit na nejnutnější možnou míru, což
hodnotím kladně. Hmotové a dispoziční řešení využívá tvaru ,,U", jenž autorce umoŽňuje i na
poměrně stísněném svažitém pozemku umístit kapacitníškolku v odpovídajících prostoroých
parametrech a zároveň kolem vlastní budovy ponechat ještě dostatek volného prostoru pro
zeleň a zahradu' Celkové architektonické řešení je kultivované, dispozice jsou funkční a
přehledné. Využití střechy mohlo být navrženo do větší porobnosti pro konkrétní venkovní
pobytové aktivity, zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, Že se jedná o jedinou skutečně
rovnou venkovní plochu v areálu školky. Téma hlavního (tedy nejdůležitějšího) VStUpu do
školky mohlo být jak v exteriéru, tak v interiéru zpracováno s větší péčí a architektonickou
invencí. Škoda, Že autorka svůj architektonický návrh prezentuje pouze na jedné, navíc ne
zcela vypovídající vizual izaci.
Studentka pracovala průběžně, k tématu přistupovala zodpovědně a svědomitě'
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnoceníklasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5



Hodnocení práce studenta (PST):
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1' Tvůrčí přínos. kvalita architektonického konceptu x ! tr !
2' Úroveň zpracování řešeného tématu x n n !
3. Přístup autora ke zpracování oráce n X n !
4.YvuŽití odborné literaturv a práce s ní x D tr !
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce x D n !
6. Splnění požadavků zadání práce X ! ! D

Celkové hodnocení a závér (PST):

V prácije využito moderních materiálů a řešení' Práce je zpracováno v souladu s ČsN O1342O.

Studentka konzultovala svoji práci pravidelně.
Připomínky k bakalářské práci:

_ Koordinační situace - chybí vytyčení stavby
- Detail č' 3 - nejasné řešení napojení hlavnívodotěsnící vrstvy střechy na hydroizolační

systém spodní stavby

vŠrR byla zpracována Samostatně ve Stanoveném termínu a rozsahu. U předložené práce
pozitivně hodnotím snahu o hledání jednoduchých řešení pro dosažení poŽadovaných cílů'
Student prokázal dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního myšlení.

Celkové hodnocení (PsT) + (ARC). Klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 26. února 2018

Podpis vedoucího práce (ARC) ....

Podpis vedoucího práce (PST)




