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Slovní hodnocení: 

Tvůrčí postup založen na analýze teoretických textů a výkresů modulárních staveb, podložen vlastními 
zkušenostmi z praxe. Tyto dispozice daly Ksenii signál pro téma diplomové práce MODULÁRNÍ ROSTOUCÍ 
BYDLENÍ. 
 Musím podotknout, že problematika modulárních staveb je náročným oborem plným požadavků na 
systém, funkčnkčnost, variabilitu a to vše s přísnými pravidly. Kseniina práce dokazuje přehled trhu 
modulárních staveb a znalost průkopnických experimentů známých i méně známých autorů, což je dobrým 
základem navrhování.  
 Styčný bod návrhu je z mého pohledu: aplikace dispozic objektu pro bydlení reagující na proměnu 
sociálních vztahů a nároků společnosti. Navržený systém modulárního objektu je logicky sestaven ze 
základního modulu, na který navazují další moduly elementárních tvarů (krychle, trojúhelníkový hranol). Tyto 
predispozice dodávají návrhu lehkost a hravost. To ve mě evokuje stavby z dřevěných kostek z mého 
dětství. Kseniie tuto hravost povyšuje a posouvá pohledem architekta z exteriéru do interiéru. Vnitřek se s 
vnějškem prolínají, tím přiznává naturální anatomii stavby. 
 Zadání práce z mé strany Kseniia splnila na výbornou. Za vyzdvihnutí stojí hlavně základní modul 
promýšlený do funkcních detailů. Příkladem je obložení modulu skřněmi, které napomáhají vnitřní akusitice. 
Jinák přísný plochý půdorys rozbíjí zahradním atriem nebo šikmou střechou, objekt tím dostává vzdušnosti a 
prostoru. 
 Při navrhování a výstavbě rostoucích variabilních staveb je elementárním měřítem čas. V chronologii 
stavby jsou úpravy a přestavby takové objekty z technologických i finančních aspektu nesnadno 
posouditelné. V práci mi chybí kritické zamyšlení nad touto entitou, proto navrhuji B. 

Otázky k rozpravě: 
Úvaha o nevýhodách modulárního rostoucího bydlení. 
Udržitelnost estetiky tvarosloví v návaznosti na přestavby. 

Studijní oddělení / Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 
T: 541 146 806 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz



 / 2 2

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
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