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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: CENTRUM CHYTRÉ ČTVRTI ŠPITÁLKA 

Autor práce: Bc. Tomáš Juchelka 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je objekt bytového domu v chytré čtvrti Špitálka v Brně, který je situován 
v blízkosti vodního toku a transformovaného železničního tělesa. Více sekční bytový dům se 
šesti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími tvoří východní stranu ulice, která 
vymezí náměstí s dominantou původní chladící věže tepláren na Špitálce.  

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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 je zaměřena na typologii městského bytového domu s aktivním 
parterem, parkovací podzemní částí a komfortními byty. Situační poloha v širším centru 
Brna a blízkost vodního prvku s doprovodnými zelenými plochami objekt předurčuje ke 
kvalitnímu městskému bydlení.  Autor si vybral typologii spíše větších bytů a 
v posledních podlažích dokonce s byty, které svojí výměrou odpovídají trojnásobku 
velkého bytu. Bytový dům je východní fasádou orientován do městského atria 
vymezeného multifunkčním centrem, které vzniklo přestavbou brněnských tepláren a 
ponechanou teplárenskou halou. Atrium je navrženo jako veřejný prostor s parkovými 
plochami a je svou podélnou osou směřováno k revitalizovanému Svitavskému náhonu. 
Rozhraní území řešené stavby a vodního toku je navrženo zejména prostřednictvím 
pobytových schodů.  

2. Architektonický koncept objektu je založen na modernistickém přístupu ke vzhledu, 
konstrukci a typologii objektu. Jednoduchý tvar nadzemní části stavby je střídmý i 
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v řešení fasád a ve volbě pohledově exponovaných materiálů. Průběžné lodžie jsou ve 
všech podlažích a po celém obvodu stavby; přerušené jsou pouze v místě modulu 
domovního schodiště. Celkové působení stavby však nenabízí hlubší architektonický 
přístup k řešení, i když příležitostí pro výtvarné koncepční nebo detailní prvky se nabízejí 
jak v exteriéru (řešení teras jižní fasády, markýzy v parteru, poslední podlaží pojaté jako 
penthouse apod.)  tak v interiéru (princip volných dispozic, vícepodlažní byty, mikrobyty 
apod.).  

3. Funkční a dispoziční řešení je provozně vhodné, nicméně má poněkud „stavařský 
rukopis“ bez kreativní přidané hodnoty. V dispozičním řešení kavárny v parteru se nabízí 
využít kontrast mezi utilitárností objektu a uvolněným řešením interiéru i provozu  
kavárny včetně souvisejícího veřejného prostoru, byty v posledním podlaží by mohly 
pracovat s velkorysejší dispozicí i světlou výškou, střešními světlíky a důrazem na využití 
venkovní vegetace na rozlehlých terasách a lodžiích.  

4. Konstrukční a materiálové řešení objektu včetně architektonického detailu zpracováno 
pečlivě a s přehledem.  

5. Formální a grafická úroveň je na velmi dobré úrovni. Uspořádání výkresů a jejich 
obsahová stránka odpovídá stupni projektu. Vizualizace odpovídají konceptu návrhu, 
avšak interiérové vizualizace zcela chybí. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Vysvětlete svůj architektonický koncept návrhu a popište fungování lodžií a teras 
(sousedství s byty „nad, pod i z obou stran“,  odvodnění, stínění atd. ) 

2. Popište provozní  a funkční řešení objektu a jeho okolí z hlediska dopravy, pobytových 
funkcí a „letního a zimního“ režimu u Svitavského náhonu. 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou 
práci. Vizualizace jsou pro objasnění konceptu vypovídající a korespondují se slovním popisem 
konceptu návrhu. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/85 

Datum: 8.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

  


