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Název práce: Mateřská školka v Brně 

Autor práce:  Volha Kukuts 
Oponent práce:   Ing. Arch. Tomáš Cahel 

Popis práce: MATEŘSKÁ ŠKOLA V BRNĚ 

Hodnocení práce: 

 Výborné Velmi dobré Dobré Nevyhovující 

1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Ad 1)  
Ze studie není jasný urbanistický záměr. Chybí jakákoli situace s umístěním objektu a 

využitím ploch, provozní, dopravní a prostorové vazby apod., což je jen z části patrné až ze 

stavebního projektu. 

Urbanistický koncept je založen na umístění samostatného objektu uvnitř vnitrobloku po 

doplnění proluky novým objektem. Autorka se nezamýšlí nad jakýmkoli vztahem objektu školky 

s novou zástavbou proluky, která se ke školce obrací zády (?). Problematický mi připadá  malý 

odstup od obou objektů, z nichž pak u toho uličního není definován polosoukromý a soukromý 

prostor, pokud prostor před vstupem do školky považujeme za veřejný (popř. poloveřejný).  

Správná je pak orientace a tvar samotného objektu, který vytváří samostatný blok s poloveřejnými 

a polosoukromými prostory. Příjezd s parkováním je umístěno správně.  Autorka nevyužívá 

svažitosti terénu a v jedné rovině vytváří jednopodlažní objekt i s jednou úrovní venkovních 

prostor. Z výkresů není známá návaznost okolního svažitého terénu. 

Zvolená koncepce tvaru domu do U s dvěma křídly pro dvě oddělení, spojená společnými 

prostory je možná. Centrální prostor, sloužící pro stravování může být využívaný i pro jiné 

společenské účely. Za problematické v základním dispozičním řešení považuji zbytečně dlouhou 

chodbu bez účelu z bočního vstupu pro zaměstnance , vedoucí paralelně s centrální místností a 

chodbu z centrálního prostoru k lehárně delšího západního křídla. S tím také souvisí zbytečné 

posunutí hlavního vstupu směrem na jihovýchod – dále od přístupu zvenčí (a uvnitř nestejnoměrně 

k jednotlivým oddělením), což značí, že se autorka málo zamýšlela nad celkovou situací (viz úvod). 

Se vstupem také souvisí šatna, kde by se dalo využít čistého a špinavého provozu, které se zde 

kříží. Také stojí k zamyšlení, zda by nešlo spojit oba technické vstupy (zaměstnanci a zásobování 
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přípravny) do jednoho. Při troše snahy by se dle mého názoru daly tyto záležitosti vyřešit vhodným 

přeskupením a proporcemi vnitřních provozů i se zachováním nesymetrie ramen „U“, která se  zde 

jeví naopak jako vhodná. 

Celkový vzhled objektu je dle mého názoru nedoladěný a není zde využito vnitřního 

prostorového a provozního řešení. V triviálně pojednaném jednopodlažním hranolovité hmotě je 

jeden typ otvorů pro naprosto rozdílné prostory, bez ohledu na jejich funkci, orientaci, snahu 

propojení s exteriérem či naopak oddělení. Pokud je zde nějaký záměr, pak není pro mne 

dostatečně prezentován. Snaha oživit fasády barevnými lamelami před těmito otvory je pro 

architektonický výraz principu objektu nedostatečná. Není zde také využita možnost horního 

osvětlení ze střechy, či jakékoli využití či ztvárnění ploché střechy jednopodlažního objektu.   

Architektonický koncept zde nepřináší vyloženě originální přínos, ale základní princip a tvar 

objektu, vytvoření společného centrálního prostoru s možností víceúčelového využití  by mohl 

umožnit, po jistém doladění, vytvořit funkční a příjemnou mateřskou školu. 

Ad 2)  
Jak bylo zmíněno, za problematické považuji nedostatečné prokázání 

urbanistických vazeb s okolím. Toto nelze provést vytvořením rádoby univerzálního typu 
objektu ve tvaru „U“, který se dá zdánlivě osadit kamkoli. Architektonická úroveň práce má 
značné mezery. Formálně jsou také ve studii na několika místech rozpory ve výkresech dispozice 

a vizualizacích vnějšího vzhledu, což ukazuje nedotaženost architektonického konceptu. Po 

stránce typologické se mi jeví  s výhradami celkem v pořádku.  

Po technické stránce je na tom lépe. Za diskutabilní považuji užití jednoho druhu 
zdiva pro veškeré příčky (akustické i tam, kde to ve většině není potřeba). 

Ad 3)  
 Na práci je vidět nestejnoměrné úsilí při jednotlivých fázích - prvotních koncepčních úvah 

nad urbanismem, zpracování architektonického konceptu, jeho dotažení, zpracování stavebního 

projektu.  

Ad 4) 
 Konkrétní zdroje použité literatury nejsou vypsány, je konstatováno pouze neurčitě – 

související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy, což považuji za samozřejmé. Uvítal 

bych prameny týkajících se typologie, urbanismu, územního plánu, popř. zdroje inspirace.  

AD 5) 
 Po stránce vizuální a grafické má architektonická studie značné mezery. Jedná se hlavně o 

nedostatečné prezentování urbanistických vazeb (chybějící situační výkres s konkrétním 

umístěním objektu a jeho konkrétními vazbami na okolí), architektonického konceptu a různých 

rozporů ve výkresech, které jsou pak snad ve stavebním projektu dány do souladu. Výškové a 

terénní návaznosti  objektu na okolí nejsou patrny. 

Závěr: 
Práci doporučuji k obhajobě. Autorka přes připomínky splnila zadání. Rád bych, aby si lépe 

uvědomila důležitost prvotních koncepčních úvah nad urbanismem, typologií , celkovým 

architektonickým i vizuálním konceptem díla. 
        

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  29. dubna 2019                

Podpis oponenta práce         ………………………………… 


