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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. Silvia Špirková 
Oponent práce: ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je polyfunkční dům/blok, který je součástí návrhu segmentu nové městské 
čtvrti přimknuté k městskému bulváru a novému nádraží. Benefitem této části „nového města“ je 
řeka Svratka a možnost využít městské nábřeží jako přidanou hodnotu pro rezidenční výstavbu. 
Návrh se zaměřil i na řešení koryta řeky s novým „ostrovem“ a parkovou úpravou na protějším 
břehu. Zvolený polyfunkční objekt respektive jeho podnož má tvar nepravidelného čtyřúhelníku 
s nejširší stranou orientovanou k řece. Do pohledově otevřené šestipodlažní hmoty byl vložen 
drobný objekt nábřežního bistra/kavárny. V objektu převažuje rezidenční funkce, která 
prostřednictvím průběžných lodžií na osluněných fasádách orientovaných k řece přináší bytům 
velkou atraktivitu. Byty v parteru jsou navrženy s home office. Toto řešení oživuje ulici o jiné formy 
služeb a prostřednictvím oken/výkladů dotváří veřejný prostor. 

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 dodržuje z urbanistického hlediska základní principy tvorby městského 
prostoru.  Nicméně ve znázornění půdorysu parteru není ostatečně zpracováno řešení jak 
veřejného prostoru na nábřeží, tak části vnitrobloku určené zejména pro rezidenty. 

2. Architektonický koncept je v zásadě přehledný, ale chybí mu kreativnější pojetí jak 
hmotového řešení struktury, tak s provozem provázaného detailu (lodžie, balkóny, návrh 
vegetace, uspořádání vnitrobloku a práce se „střešní krajinou“).  
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3. Funkční a dispoziční řešení respektuje základní typologické principy, funkce v parteru 
odpovídají poloze bloku. Dispozice bytů jsou přehledné, rozmístění vertikálních 
komunikačních jader a tedy dělení na bytové sekce je přiměřeně ekonomické. Řešení 
garážových podlaží je odpovídající. Provoz drobné stavby kavárny by si zasloužil větší 
„architektonickou“ pozornost. 

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska konstrukčního systému, tak řešení detailu 
odpovídající. Pro dokreslení výškového uspořádání bloku by byl vhodný ještě jeden řez 
územím. 

5. Formální a grafická úroveň je na velmi dobré úrovni. Znázornění konceptu je přehledné. 
Vizualizace odpovídají návrhu, ale nejsou zcela vypovídající, pokud se týká veřejných 
prostranství, uličních pohledů nebo znázornění práce s vegetací a městským nábřežím. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište charakter prostorů ve vašem návrhu (veřejný vs. soukromý). Jaký předpokládáte 
provoz na nábřeží a jak na něj reaguje váš návrh?  

2. Popište funkční strukturu a skladbu bytů ve vašem návrhu. Vyjádřete intenzitu zástavby ve 
vašem návrhu prostřednictvím regulativů ve stávajícím územním plánu - indexem 
podlažních ploch (IPP) a porovnejte s údajem v platném územním plánu.  

 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Návrh je přehledný a zejména práce s dispozicemi je vyrovnaná. Vizualizace přiměřeně ilustrují 
návrh objektu. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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

  


