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,1' Územní Vazby a urbanismus

. jedná se o jasný základní hmotový koncept, kteý vychází z okolní zástavby
respektující požadované průhledy na okolní histoické objekty (zejména ustupujíCí
severnÍ fasáda,''.), Ce|kové hmotové řešenÍ je na dobré Úrovní.

. diskutabilni je objekt rotundy' l<teÚ svou hmotou příliš ,'vyplňuje. prostor stáVajícího
dvora, otázkou je zda provozy v tomto objektu není možné transformovat do
ostatníCh nových či stáVajících prostor' zŮstal by zachován většÍ poměr venkovních
ploch s mažností venkovních expozic'

2. Architektonický koncept

. architektonický výraz celku působí poněkud nesourodě. Zejména řešení
jednotlivýCh fasád má příliš motivů (krystalická fasáda hlavního objektu vs. uliční
fasáda s románskými okny a válcová hmota knihovny)

. hlavní uliční fasáda s eklektickými prvky románských oken pŮsobÍ dojmem
architektury raných 90.let. Motiv transformace oken sousední budovy muzea je

Íormální, otvory jsou totiŽ Umístěny nahodile a fasáda tak postrádá řád a
harmonické členění. Naopak severní fasáda je zajímaVá svou krystalickou formou.

. Hlavního vstup do objektu je nevýrazný.

3. Funkění a dispoziční řešení

. kladně hodnotím funkění a provozní řešení, lďeré je navňeno bezproblémově,
dispoziční řešení jako celek působí přehledně a logicky

. otázkou je světlá výška expozičních pater - chybí moŽnost Výstav rozměmějšíCh
děl a objektť]
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4' Konstrukce a materiá|y

. konstrukční mateiály jsou zvoleny Vhodně a odpovÍdají typu stavby

. otázkou je kolstrukční vhodnost posunutÍ nosných stěn o cc;a 1,.5m ve ZNP,.dopad
na vzhled zadní fasády je mininální

C diskutabilní je funkčnost prosvětlenÍ pizmatickými světlÍky (vzhledem k velikosti
těchto světlÍků)

. prezentované konstrukční detaily jsou řešeny v dostatečné podrobnosti a na
odpovídající úrovni

5' Výs|edná prezentace práce

. předložená dokumentace dosahuje čisté gratické úrovně, obsahově je dostatečně
vypovÍdajlcÍ, vyjádření odpovídá architektonické studii a dokládá záměr autorky

. půdorysy jsou přehledné, s poměrovým měřítkem, řezy by|y prezentovány
v dostatečném počtu a vedeny v potřebnýCh místech

. prezentace hmotového řešení Ve 3D je na dostateěně Úrovni, Avšak Vyjádření
záměru autorky z hlediska architektonického členění fasád (zákresy do foto)
nepŮsobí pří|iš přesvědčivě' Lépe je záměr prezentován na modelu

. pohledy jsou prezentovány kultivovaně a dostateěně srozumitelně s vyjádřením
materiálů

. zpracování modelu je na dobré úrovni a záměrje dobře prezentován

Ce|kové hodnocení diplomové práce:
Před|oŽenou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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otázky k obhajobě a připomínky dip|oinové práci:

SIovní hodnocení práce:
Návrh působí kultivovaným dojmem. Na zadaný úkol autorka reaguje funkčním návrhem 8 dobře
zpracovaným provozním a dispozičním řešením. Záměrje prezentován pbsvědčivě v potbbném rozsahu
a na dobré gnfické úrovni.

otázky a náměty k obhajobě: .
objasněte váš záměr hmotového řešení, zejména umístění objaktu rotundy do vnitrobloku?
Jaký byl dťtvod rozličného řešenÍ fasád a předevšIm smysl transformace pŮvodních okennÍch otvoru do
uliční fasádv?

Hodnocení diplomové práce d|e klasifikační stupnice EcTs:

Klas' stupeň EcTs B c D E F

ČIselná klasiÍikace t 5 2 3 4

V Brně dne 9.6.20,|5

. arch. lng. Jakub Kotek
ponent dip|omové práce


