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Předmětem diplomové práce je architektonická studie dosta vby st řední školy Gemini pro t ělesně postiženou mládež 

na sídlišti Brno – Lesná. Návrh vstupuje urbanistic ky i architektonicky do prost ředí sídlištní zástavby obklopené 

vysokou koncentrací zelen ě. Urbanistický návrh reaguje na stávající zástavbu,  na budovu školy a dv ě vým ěníkové 

stanice / jen jedna je p ředmětem řešení diplomové práce /, i na infrastrukturu. Návrh  přináší krom ě architektonické 

studie i nové dopravní řešení týkající se parkovacích stání, p řístupových a p říjezdových komunikací.    
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Komentá ř k bod ům 1. až 6.: 

 

1. Územní vazby a urbanismus  

 

Autor se zabývá řešením dostavby střední školy Gemini pro tělesně postiženou mládež na sídlišti Brno – Lesná dle zadání.  

Návrh vstupuje urbanisticky i architektonicky do prostředí sídlištní zástavby obklopené vysokou koncentrací zeleně. 

Urbanistický návrh reaguje na stávající zástavbu, na budovu školy a výměníkovou stanici, i na infrastrukturu. Návrh přináší i 

nové dopravní řešení týkající se parkovacích stání, přístupových a příjezdových komunikací.   V návrhu dochází k rozšíření 

areálu školy o prostory s možností využití nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro obyvatele sídliště, např. knihovna a 

další pronajímatelné prostory.  

Rozšířením areálu školy dochází i k vyrovnání plochy na úroveň 1.np při jižní fasádě, která umožnuje studentům snadný 

pohyb mezi interiérem a exteriérem bez překonávání obtížných terénních rozdílů a přístup do parkové úpravy navazující na 

stávající okolní zeleň. 

Autor velmi pečlivě zpracoval množství analýz – např. širších vztahů, území, historický vývoj péče o hendikepované, umístění 

uměleckých prvků v sídlišti a mnoho dalších. Zpracování těchto analýz vede autora k systematickému návrhu urbanismu i 

k hmotovému návrhu školy, který zahrnuje i využití výměníkové stanice. 

Výhody : Urbanistické začlenění přináší výhody nejen škole, ale i obyvatelům  pohodlnějším parkováním, nárůstem 

parkovacích míst, úpravou a novými návrhy zelených ploch a nabídkou volnočasových aktivit v pronajímatelných prostorách 

školního komplexu 

 

2. Architektonický koncept  
 

Výrazným hmotovým zásahem do areálu školy je vytvoření plochy v úrovni 1.np s osázením vegetací, posezením a cestami. 

Této plochy bylo dosaženo přístavbou knihovny a zázemí ve svažitém terénu. V 1a 2.np je navržena přístavba SZ křídla 

školy. O další – 3.np. – je zvýšen stávající půdorys budovy s novou dispoziční úpravou výměníkové stanice upravené pro 

ubytovací účely.  

Výhody : Propojení interiéru a exteriéru 1.np, rozšíření objektu o prostory pro komfortní výuku studentů a volnočasové využití 

/ bazén, rehabilitace, tělocvična, knihovna, kavárna, … -  jmenované prostory jsou navrženy i ve druhé výměníkové stanici, 

která byla řešena již dříve a není předmětem diplomové práce / 

Úvaha :  architektonický výraz nových zásahů se přizpůsobuje stávající architektuře. Rozdíl dostaveb oproti stávajícím 

hmotám by mohl být ztvárněn více současnými výrazovými prostředky, i v minimalistickém pojetí, než jen materiálovým. 

Příjemně působí jižní pohled, východní a západní postrádají kompaktnost pohledu jižního. V sídlišti se nachází velmi zdařilá 

umělecká díla. Při tak rozsáhlé rekonstrukci školy bych viděla jako vhodné pamatovat i na tento prvek. 

 

 

3. Funkční a dispoziční řešení 
 

Jednotlivé prostory na sebe funkčně navazují a odpovídají pohodlnému využití imobilními osobami. Přínosem je i rozšíření 

chráněných dílen. Kladně hodnotím vytvoření rampy mezi dvěma schodišti vstupní fasády doplněné o treláže pro popínavé 

rostliny. 

Výhody : Umožnění celodenního využití areálu jak pro studijní účely, tak pro volnočasové aktivity, příjemné propojení zeleně 

stávající a navrhované tak, aby byla maximálně využita 

Úvaha : Drobné půdorysné odskoky vytvářející rozšiřování a zužování prostorů o pár centimetrů. Vytvářejí tak v průhledech 

nároží vbíhající do čistých zarovnaných linií. 
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4. Konstrukční a materiálové řešení  
 

Konstrukční řešení včetně navržených detailů je schopné realizace. Podle zadání odpovídá stupni zpracování – studii / 

v tomto případě velmi pečlivé/ 

Úvaha : Pohledové  materiály jsou v návrhu  bílá omítka a pálená cihla. Z hlediska pravosti materiálů je to velmi dobrá volba, 

z hlediska začlenění do sídliště je použití těchto materiálů k úvaze. 

 

 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce  
         

Grafické zpracování je na dobré úrovni, blízké spíše k technickému než 

architektonicko - uměleckému zpracování.  I přesto se práce vyznačuje vysokou 

mírou pečlivosti.  

 

 

 

 

6. Splnění požadavků zadání práce  
 

Předložená diplomová práce je zpracována na požadované úrovni a obsahově splňuje zadání. 

 

Celkové hodnocení diplomové práce: 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení   

 

                            B/1,5   

 

Otázky k obhajob ě a připomínky k diplomové práci: 
 

Slovní hodnocení práce: 
Práce dokládá schopnost autora uplatnit se v profesi, úvahy jsou námětem k obhajobě diplomové práce a jsou popsány v jednotlivých 

bodech hodnocení. 

  

 

 

 

V Brně dne 3. 6. 2019           

 

 

Ing. arch. Jana Malá Opletalová 
           Oponent diplomové práce 

 


