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pro BSP APS 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Mateřská školka v Brně 

Autor práce: Jaromír Walter 
 
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)  
Základní myšlenka urbanistického, výškového a podlažního členění objektu je zajímavá a 

mohla by dát vzniknout kvalitnímu a funkčnímu konceptu architektonickému. Využití svažitosti 

terénu a umístění klidového provozu školky do vyššího podlaží s klidnou zahradou o úroveň výš je 

dobrá myšlenka, stejně jako využití spodního podlaží pro komerční prostory. Prostor mezi 

navrhovaným objektem a zástavbou uliční proluky pak bude veřejný.  Není mi jasná zelená plocha 

mezi objekty.  Vytvoření podzemního parkování je jistě velmi prospěšné. Autor se blíže nezabývá 

podobou pěšího přístupu z ulice do vnitrobloku, ani podobou vjezdu aut do podzemí. 

Dispozice přízemí objektu ve svém techn. zázemí působí trochu chaoticky. Poměrně 

komplikovaně na sebe narážejí tři různé provozy a to podzemní parkování, prostory školky a 

komerční prostory. U vstupních prostor do školky je cítit snaha o reprezentativní prostor, avšak 

podle mě ne zcela dotažen a působí úsměvně. Herní prvek kolem schodiště je pozitivní. Nejsem si 

jist umístěním ředitelny v přízemí, vedle komerčních prostor rád bych se autora zeptal, proč to tak 

navrhl? 

Na dispozicích horního podlaží je patrné, že si autor neví úplně rady se spojováním 

společných funkcí obou oddělení. To je např. patrno v nutnosti dvou přípraven apod. Zde by stálo 

za úvahu, zda by se centrální široká chodba nedala pojednat jako centrální společný prostor 

s možností stravování, hraní, popř. víceúčelového využití. Tak jak je navržena tato chodba, tak je 

zbytečně velká a málo využitá. Dále si autor není vědom atraktivity denního osvětlení prostor na 

fasádách a umísťuje zde místnosti techn. a provozního zázemí, místo plného kontaktu pobytových 

prostor s horní polosoukromou zahradou, popř. veřejným prostorem. 
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Řešení šaten mi nepřijde správné, kdy se místo přímého vstupu do herny musí kličkovat 

přes průchozí umývárnu, která je otevřená do herny a slouží i pro wc.  Autor by měl vysvětlit, zda 

je toto řešení přípustné. Přitom se zde nabízí přímý vstup ze šatny do herny a oddělení umývárny 

dveřmi. Jak bude autor řešit přirozené osvětlení a odvětrání šaten, což je dáno vyhláškou? 

Přes klady a pozitiva základní koncepční myšlenky celého komplexu na mě vnější podoba 

objektu - pojetí a členění fasád působí velmi chladně až nepřívětivě a odtažitě, dojmem 70-80 let 

min. století. Je to také možná způsobeno ne příliš koncepčním pojetím vnitřních dispozic, které 

působí spíše jako rekonstrukce starého objektu, než novostavba.  

Horní zahrada, izolovaná od ruchu města může být velmi příjemným venkovním prostorem 

pro pobyt dětí. 

 
Ad 2)  

 Zpracování architektonické studie je velmi rozporuplné, přes některé dobré myšlenky a 

pojetí konceptu se jeví jako nedotažený a nedořešený. Při jisté námaze by se daly základní 

koncepční principy dotvořit ve velmi zajímavý a příjemný objekt, který by byl začleněn do 

urbanistické struktury města. 

Řešení prosklených stěn tak, jak je ve stavebním projektu (v pohledech a ve výpisech) 

zejména v přízemí (rámy dveří vsazené čistě do skla) je podle mě technicky nerealizovatelné. Zdá 

se mi také zbytečná a nehospodárná tl. stropních konstrukcí, která by se ale dořešila se statikem. 

 

Ad 3)  
 Na práci se pravděpodobně projevuje jiná doba tvorby architektonické studie a stavebního 

projektu.  

 

Ad 4) 
 V Použité literatuře jsou vypsány pouze nezbytně nutné předpisy a vyhlášky ohledně 

staveb, ale chybí mi prameny z oblasti hygieny. Z oblasti typologie jsou velmi omezené – Neufert. 

Stálo by za to, aby si autor prostudoval také jiné zdroje, popř. různé příklady těchto staveb z naší či 

světové architektury. Uvítal bych nějaké inspirační zdroje.  

 

AD 5) 
 Architektonická studie se vyznačuje velkou nepřehledností, střídáním měřítek půdorysů, 

rozházením pořadí místností v tabulkách, nevhodnou grafikou popisů, kót, nepřehledností řezů 

apod., které snižují čitelnost a celkovou úroveň práce. Úroveň vizuální prezentace vzhledu objektu 

je rovněž slabá a nedostatečná.  

 
Závěr: 
Práci s výhradami doporučuji k obhajobě.    

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  29. dubna 2019               Podpis oponenta práce        
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