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Slovní hodnocení: 
 

Kseniia si pro svou diplomovou práci zvolila téma modularní bydlení s cílem reflektovat současné nároky na 

flexibiltu. Přesah do architektury je Ksenii vlastní a odraží její zájem navrhovat v širokem spektru měřítek. 

Téma modularity bydleni samo o sobě není novinkou – existuje nepřeberné množství studii na toto téma. 

Důkladná rešerše a podrobné studium existujicích řešení bylo základním předpokladem pro zahajení práce 

na projektu. Kseniia se do teoretické části ponořila takovým způsobem že jsem chvílemi měl obavu že se už 
nevynoří. Cesta k ujasnění vlastních cílu byla poměrně dlouhá. Výsledkem není soliterní stavba ale systém 

nebo jak sama diplomantka uvádí „platforma“ nabadající k dalšímu rozvoji. Je to sympatický přístup který 

vnímam jako aktuální odraz doby. Navzdory otevřenosti platfromy se diplomantce podařilo vytvořit koncepci 

s poměrně jasný charakterem. V textové části práce ma stanovený vlastní program který její platformu jasně 

vymezuje vůči ostatním projektům zejména pak vůči konceptům orientovaným na sociální bydlení.  

 

Postup práce, musím označit jako velmi svědomitý a dúsledný. V některých fázich projektu bych Ksenii přál 

malinko více sebedůvěry a odavhy v rozhodování které nicméně vždy vyvažila svou vytrvalostí. Duležitou 
fázi projektu bylo ověření vlastní koncepce studií domu na konkretní parcele. Na příkladu jasně ilustruje 

kostru koncepce dělenou na skelet, technologickou část, základní obytný prostor a přídavné moduly. 

Dipozční řešení je logické a deklarovanou flexibiltu nabízí – možnosti růstu jsou prezentovaný v několika 

variantách. Volba těžkého skeletu jako konstrukční systém odpovída typu stavby a je uřictě validní variantou 

– otazkou je jakým způsobem by byly ošetřeny konstrukční prvky v exteriéru aby bylo možne je v budoucnu 

využít pro nové přídavné moduly. V době vzniku tohoto posudku nemám jěště k dispozici finalni verzi 

vykresové dokumentace a vizualní prezentace nicméně podstata projektu je zřejmá. Z mého pohledu se 

jedná a kvalitní koncepci podloženou silnou vrstvou teorie. Životaschopnost projektu by z velké části zavisela 
na ekonomice stavby. V teto oblasti je možna Kseniia až příliš optimistická nicméně realné data by bylo 

možné vyvodit až ve fázi prováděcí dokumentace.  

Celkově vnímám diplomovou práci Ksenii Gorchakové jako komplexní s vysokou úrovní provedení. 
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Otázky k rozpravě: 
 

Závěrečné hodnocení:  
Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 

A 

 

 
Posudek vypracoval(a): 
MgA. Ondřej Tobola 
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