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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: NOVÁ JIŽNÍ ČTVRŤ A JEJÍ PROPOJENÍ S ŘEKOU SVRATKOU 

Autor práce: Bc. Monika Nedbalová 
Oponent práce: ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

• Předmětem návrhu je polyfunkční dům/blokv nové čtvrti v Brně u řeky Svratky v blízkosti 
plánovaného bulváru a nového železničního nádraží. Objekt je situován přímo na nábřeží 
Svratky a je k ní orientován svojí delší stranou. Na hmotné podnoži s retailovou náplní 
(zejména s otevřeným prostorem tržnice) jsou navrženy tři struktury; k řece orientované 
dvě části s bytovými jednotkami a v severní poloze umístěné coworkingové centrum. 
Funkční náplň je určující i pro architektonický výraz struktury, velikosti a členění otvorů a 
použití materiálů. Architektonický výraz, který pracuje s průhledy, prostorovým členěním a 
vegetací jevýrazově bohatý a promyšlený včetně ztvárnění navazujícího městského nábřeží. 

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus x ☐ ☐ ☐ 
2. Architektonický koncept x ☐ ☐ ☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení x ☐ ☐ ☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení x ☐ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Diplomová práce splňuje z urbanistického hlediska požadavky na uspořádání části nové 
městské čtvrti, respektování širších vztahů a disponuje přiměřenou reakcí na výjimečnou 
polohu řešeného bloku na městském nábřeží, kterému je věnován patřičný důraz. Práce 
s veřejným a soukromým prostorem je promyšlená. 

2. Architektonický koncept respektuje výjimečnou polohu objektu v rámci nové azároveň klade 
důraz na lidské měřítko. Práce s hmotou i jejím členěním je zvládnutá. 

3. Funkční a dispoziční řešeníodpovídá typologickým principům. Technické zázemí (garáže), 
parter s obchody a službami, bytové jednotky, ale i nové typologické kategorie jako je 
coworkingové centrum jsou vhodně doplněny principy modrozelené infrastruktury. 
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4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska konstrukčního systému, tak řešení detailu 
odpovídající a promítnuté i do vizualizací exteriéru i interiéru. 

5. Formální a grafická úroveň včetně prostorového modelu je na výborné úrovni. Vizualizace 
jsou dobře zvolené;přehledně kombinované s axonometrickými schématy. 

6. Splnění požadavků na zadání práce bylo dodrženo v plném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište provozní schéma vašeho návrhu a jeho vztah křešení městského nábřeží včetně 
úprav na řece Svratce. 

2. Je řešený polyfunkční objekt/blok z hlediska funkční skladby v rámci vámi navržené části 
čtvrti spíše typický nebo spíše výjimečný? Jaké funkce by neměli v této části čtvrti chybět? 

 

Závěr: 

Předložená práce je velmi obsáhlá a komplexní, svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům 
kladeným na diplomovou práci. Koncept je graficky prezentován přehledně, v axonometrickém 
schématu je znázorněna i energetická bilance nebo funkční a provozní schéma návrhu. Práce je 
vyvážená jak po architektonické, tak po technické stránce. Práce s detailem je podrobná, 
vizualizace mají vypovídající hodnotu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 1.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

  


