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1. ÚzemnÍ vazby a urbanismus
- návrh respektuje půdorysnou stopu a možností jak stávajícího objektu'
tak vo|né pro|uky po pŮVodní zástavbě lokality
- návrh vhodně organicky doplňuje mezeru V bloku s respektováním
stávajÍcí budovy muzea a hladiny okolnÍ zástavby
. náVrh vhodně využÍVá dopravnÍ struktury k vedení rozdílných provozŮ
do rozdílných úrovní
2' Architektonický koncept A 96
. architektonický koncept je veden myš|enkou drŮzovité kubÍcké
struktury' která Vytváří v interierech množstvÍ rŮzně vysokých a velkých
výstavních prostorŮ
- ce|kové řešenI je jasné a přehledné, respektuje stáVajÍcÍ objekt muzea
a charakter okolní zástavby
- drŮzovitá kubická struktura je V měřítku okolní zástavby, lišÍ se Však
použitými pohledovými materiály ve fasádáCh - pohledový beton, Co,len,
prosklení
3. Funkčnía dispozičn í řeŠen í A 95
. jasné a přeh|edné dispoziční řešení a logickým provozem, který s|eduje
pŮVodní stav objektu s využitím většÍ mÍry pŮVodníCh prostorŮ, provozŮ
a interierŮ
. prostorově zajímavé řešení galerijniho provozu s diferencovanými
Výškami Výstavn ích prostorŮ
- Vhodné rozděIenÍ funkcí provozu náVštěvníkŮ a funkcí provozu obsluhy
a zázemí



4' Konstrukce a materiá|y A 97
- zvolené konstrukční řešenÍ je v souladu s prostorovým řešením
objektu, Žb stěnový systém a žb stropní desky pro rea|tivně členitý
půdorys novostavby
- materiály fasád a podlahových povrchŮ ve \lýstavních prostoráCh jsou

zaiímavé

5. Výsledná prezentace práce
- předloŽená dokumentace dosahuje ěisté grafické úrovně' vyjádřenÍ
odpovídá architektonické studii a dokládá přesvědčivě záměr autora
- pťldorysy jsou přehledné, s vyznačením ÚrovnÍ předkládaného podlažÍ
v celkovém kontextu objektu, řezy byly prezentovány V dostatečném
počtu a vedeny v potřebných místech
- prezentace inteierového řešení Ve 3D je poněkud jednodušší
- celkový model je proveden velmi kultivovaně a opět jasně dokládá
architektonický záměL mode| Vlastního objektu stavby je poněkud
jednodušší
- prŮVodní zpráVa vykazuje stopy mírného nedostatku času pro
zDracování

Ge|kové hodnoceni diplomové práce:
Před|oŽenou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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Akad.ing.arch. Jan Velek
oponent diplomoVé práce

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:
S|ovní hodnocení práce:
Návrh pŮsobí velmi kultivovaným dojmem, navazuje organicky na stáVajícÍ stav Území a architektonicky
dotváří loka|itu. záměr je dostatečně a na vysoké grafické Úrovni prezentován'
o.ázky a náměty k obhajobě:
objasněte princip konstrukce střechy se světlÍkya systém jejÍho provozu a Údržby
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