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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Viladům na Roubalové v Brně 

Autor práce:   Bc. Jan Šefl 
Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 
Vedoucí práce (PST): Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená práce se zabývá návrhem a stavebním řešením novostavby bytového domu 
v Brně. Objekt je umístěn na nároží ulic v zastavěné části města, jejíž hlavním znakem je 
samostatné umístění vilek na pozemku. Architektonicky je stavba jednoduchého tvaru 
respektující stávající zástavbu. Objekt má 4 nadzemní podlaží s mezonetovými byty a jedním 
podzemním podlažím, které slouží jako provozní část s vnitřními parkovacími stání. Byty jsou 
řešeny jako nadstandartní, ať už svou plochou, dispozicí, tak i předsazenými balkóny a 
privátním parkováním pod domem.  

Jedná se o zděný objekt se železobetonovou stropní konstrukcí, střecha je řešena jako 
plochá, jednoplášťová s konečnou úpravou ve dvou variantách. Základová konstrukce je 
tvořena železobetonovou monolitickou tzv. bílou vanou, vzhledem ke zvolenému tvaru objektu 
a rozloze podzemního podlaží.  

 

Hodnocení vedoucího práce (ARC):  

Tvarové řešení vila-domu směrem do uličního prostoru reaguje na tvar pozemku. V zadní 
části, směrem do zahrady, je formální tvarové řešení již méně srozumitelné. Architektonické 
a zejména urbanistické začlenění do lokality není ze situace širších vztahů ani z jiné části 
dokumentace patrné, a ani jednoznačně pochopitelné. Autor by mohl urbanistický 
kontext a architektonická východiska v rámci své ob hajoby více vysv ětlit. 

Bezprostřední okolí stavby, ani rozvržení nevelké ale o to cennější zahrady, autor nijak 
neřeší. Vzhledem k předpokládané atraktivitě tohoto pozemku je to poněkud překvapivé. 
Opravdu to není pro autora d ůležité, jak bude řešen venkovní obytný prostor okolo 
domu?  Z návrhu to není zcela patrné, ale lze usuzovat, že autor s exteriérovým zahradním 
prostorem příliš nepočítá.  

Těžiště života jeho obyvatel se tedy nachází za zdmi navrženého vila-domu. Dům se 
nachází ve velmi atraktivní rezidenční lokalitě na Žlutém kopci. Lze tedy logicky očekávat, 
že 3 navržené byty budou dostupné šťastným zájemcům z vyšších příjmových skupin. Mám 
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však vážné pochybnosti, zda velikosti bytů a zejména jejich komplikované a nekomfortní 
dispozice jsou v souladu s jejich předpokládanou cenou,  atraktivitou lokality a především s 
představami budoucích majitelů - investorů… Co bylo pro autora hlavním inspira čním 
zdrojem pro návrh takovýchto byt ů? 

Autor navrhl extrovertní, na první pohled okázalý dům, za jehož luxusní módní obálkou se 
nachází dispozičně nehezké, spíše podprůměrné byty plné křivolakých prostor a úzkých 
chodeb. Rovněž ve vertikální rovině se v domě nenachází žádné prostorové překvapení, 
všechny místnosti mají jednotnou výšku 2,6 – 2,7 m. Předsazené balkony jsou hlavním 
výrazovým prvkem domu. Poměrně malá hloubka balkonů (1 m) je kompenzována jejich 
šířkou (od 2,5 do 5 m). Využití takto navržených balkonů zůstává diskutabilní, stejně jako 
otázka, proč na tyto balkony nevedou žádné dveře?  

Autor pracoval samostatně, bez tvůrčích pochybností ke svému návrhu a s jasným 
technickým názorem, o kterém byl zpravidla přesvědčen. Svou práci průběžně 
představoval. K tématu přistupoval jako stavař, konstruktérsky kreativně, bez zbytečných 
myšlenkových zátěží. Konstrukčně vyřešený projekt je nakonec i hlavním cílem bakalářské 
práce, očekávám tedy, že stavební výkresy svým technickým zpracováním a výrazně 
převýší kvalitu architektonického návrhu. Zadání lze považovat po formální stránce za 
splněné za splněné. 

 
 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Přístup autora ke zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student předložil práci zpracovanou na velmi dobré úrovni se zahrnutím všech 
požadovaných částí, výkresová dokumentace a textové části působí čitelným a přehledným 
dojmem. Student byl na konzultace připraven, stavební řešení bylo v rámci přípravných prací 
průběžně doplňováno a konzultováno. Oceňuji přístup studenta k dispozičnímu řešení, kde se 
snažil v co největší míře vytvořit účelné a nadstandartní bydlení pro rodiny.  

Z hlediska stavebního se student seznámil s různými i netradičními konstrukcemi a řešil 
jejich návaznosti. Celkově je navrhovaný objekt zdařilý, student prokázal znalosti ve stavebním 
oboru.  
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Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  29. května 2019  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

      Podpis vedoucího práce (PST) ………………………………… 


