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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Polyfunkční dům na Francouzské v Brně 

Autor práce:  Osvald Vrtílek 

Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Vedoucí práce (PST): Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

Popis práce: 

Student v bakalářské práci navrhl zástavbu proluky na ul. Francouzská v Brně. Jedná se o 
sedmipodlažní objekt s 6Np a 1PP. nosná konstrukce je z monolitického železobetonu. Funkční 
využití v 1PP technické zázemí, v 1NP vstup, vjezd a komerční prostor, 2NP až 5NP jednotky pro 
bydlení, 6NP ateliér. 

Hodnocení vedoucího práce (ARC):  

Urbanistický kontext je dán skutečností, že řešené místo se nachází v proluce na ulici 
Francouzské. Jedná se o vcelku nekomplikované, přehledné zadání s jasně danými 
okolními limity. Jako hlavní téma a klíčový úkol v architektonickém řešení domu lze 
spatřovat ve vypořádání se s poměrné úzkou parcelou. Dům je řešen převážně jako bytový 
s částečně komerčním přízemím a obytným ateliérem v 6. NP. Autor by mohl urbanistický 
kontext a architektonická východiska v rámci obhajo by více vysv ětlit, nebo ť z jeho 
popisu řešení p římo nevyplývají. 

Dům má v 2.NP - 5.NP dohromady 4 stejné byty bez dispozičních variant. V každém podlaží 
se nachází 1 byt. Ne zcela optimální dispozice bytů se projevuje zvláště v řešení 1.NP. 
Obchodní jednotka v přízemí působí prostorově až příliš minimalisticky v kontrastu se stejně 
velkou vstupní halou, která je v daných poměrech spíše velkorysá. Podobně velkoryse 
vyznívají i sklepní kóje. Plošně naddimenzovaná se jeví i 40-ti metrová terasa atelieru 
v 6.NP v kontrastu hlavní obytnou místností (atelierem), kde se uvádí plocha 9,5 m2 (což 
bude nejspíš překlep). Jediný přístup na zahradu z 2.NP, vedoucí pouze skrz kabinu 
přivolaného výtahu, působí poněkud komicky až bizarně. 

Konstrukční systém a materiálové řešení není z architektonické části zcela zřejmé. Z návrhu 
není patrné, které z vnitřních zdí jsou nosné a které nikoliv, protože všechny stěny včetně 
„příček“ mají podobnou tloušťku jako ostatní stěny. Očekávám však, že student navržený 
konstruk ční systém b ěhem své obhajoby p řesvědčivě vysv ětlí. Vznáším rovn ěž 
otázku, zda p ři šířce parcely cca 10m nelze konstruk ční systém vy řešit bez vnit řních 
nosných zdí? 
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Autor pracoval samostatně, bez zbytečných osobních tvůrčích pochybností ke svému 
návrhu a s nevelkou ochotou svůj původní návrh z předchozího ročníku měnit a revidovat. 
Ve svých názorových pozicích byl zpravidla silně zakotven. Svou práci průběžně 
představoval. K tématu přistupoval technicko-ekonomicky, bez přemrštěné snahy svůj 
architektonický koncept vylepšovat a precizovat. Student předkládal provozně 
akceptovatelná řešení, bez potřeby hledat řešení nejlepší. Nutno ovšem konstatovat, že 
architektonická část není tou nejdůležitější částí bakalářské práce, kterou je konstrukční 
řešení projektu. I zcela průměrný začátečnický architektonický návrh tak může mít špičkově 
vypracovaný stavební projekt. Očekávám tedy, že stavební výkresy svou řemeslnou kvalitou 
a hloubkou propracování, jistě výrazně převýší kvalitu architektonického návrhu.  
Po formální stránce lze zadání považovat za splněné. 

Hodnocení práce studenta: 

 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
ev

yh
o

vu
jíc

í 

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: 

Konzultace s bakalářem probíhaly pouze občasně v zimním zkouškovém období.  
Zpracování dokumentace řešil samostatně bez konzultací. 
Výkresová dokumentace je po obsahové i grafické stránce na standardní úrovni.  
Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování.  
Rozsah bakalářské práce splnil.  
Po prohlédnutí odevzdané práce a vzhledem k přístupu studenta hodnotím stupněm D.  
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

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

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


