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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: CENTRUM CHYTRÉ ČTVRTI ŠPITÁLKA 

Autor práce: Bc. Vlastimil Pelčák 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je část polyfunkčního městského bloku s výškou šest až sedm podlaží při 
ulici Cejl, který je součástí řešení chytré čtvrti Špitálka v Brně. Návrh podrobněji zpracovává tu 
část, která je určena pro komerční vybavenost; podtitul projektu je „coworking / city hub“. 
V parteru jsou navrženy odbytové prostory pro kavárnu a bistro a coworkingové plochy.  Ostatní 
podlaží v objektu mají kancelářský charakter. Část vnitrobloku a střecha jsou určeny pro 
venkovní pobytové funkce související s hlavním využitím city hubu. 

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 je zaměřena na městský blok, který funkčním uspořádáním umožňuje 
městsky vhodné mísení funkcí. Nicméně v návrhu bloku chybí podrobnější řešení širšího 
okolí, obsluhy bloku a vazeb na městskou strukturu v daném území. Koncept bloku je 
pojat konzervativně, vnitroblok je soukromý a uzavřený. Objekt je založený na společné 
podzemní parkovací „podnoži“, podrobnější řešení není zpracováno. 

2. Architektonický koncept pracuje s tradičním uspořádáním: parkování v podzemí, aktivní 
parter, kancelářská podlaží s více či méně volnou dispozicí, využití části ploché střechy a 
části vnitrobloku. Z návrhu (půdorysů jednotlivých podlaží) není zřejmé, zda se autor 
zabýval denním osvětlením pracovních ploch, modulárností uspořádání dispozic a jejich 
variabilitou, požárně bezpečnostním řešením nebo specifickými požadavky na 
fungování „chytrých budov“ s otevřenými prostory.  
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3. Funkční a dispoziční řešení je provozně dobré, uspořádání mobiliáře a provozní řešení 
je v mnoha případech neefektivní. Odpočinkové plochy jsou redukovány pouze na 
prostory kuchyněk se stolky a židličkami, popřípadě koutky pro posezení. Aktivity 
moderního coworkingového, jednacího a multimediálního typu chybí.  

4. Konstrukční řešení objektu je velmi schematické a chybí stavebně technické řešení 
v řezu celou budovou, nicméně v základu je splněn požadovaný rozsah.  

5. Formální a grafická úroveň je na průměrné úrovni. Uspořádání výkresů a jejich obsahová 
stránka odpovídá stupni projektu. Vizualizace blokového atria a interiéru zcela chybí. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Vysvětlete způsob fungování řešeného bloku, zejména sousedství bytového domu 
s komerčním využitím v řešené části bloku. Popište režim obsluhy bloku, parkování a 
přístupu do objektu resp. jeho jednotlivých sekcí (a to i z podzemních parkovacích 
prostorů). 

2. Popište architektonické ztvárnění fasád a to i s ohledem na stavebně technické řešení 
obvodového pláště, stínění, větrání, požární řešení, údržbu skleněných výplní atd. Na 
čem je založeno „chytré řešení“ vašeho návrhu? 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou 
práci. Vizualizace jsou pro objasnění konceptu vypovídající, nicméně velmi schematické 
vzhledem k menšímu rozsahu návrhu.  Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D/60 

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

  


