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oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci ,,Brněnská přehrada.., kterou vypracoval
student Jan Fi|ipec, ve školním roce 2012|2013. obsah baka|ářské práce je členěn do
následujících částí:

A. Dokladová část
B - Konstrukění studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detail
E _ Studijnía přípravné práce

Baka|ářská práce obsahuje rovněŽ volnou pří|ohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci ate|ieru architektonické tvorby v letním semestru 201112012.

í. Posouzení úrovně stavebnÍho řešení z hlediska konstrukčniho, provozniho
a architektonického.

Zpracovaná architektonická studie objektu určeného pro zajištění provozu |odní dopravy na
Brněnské přehradě, restauraěního zařízení a podporu ku|turně sportovních aktivit v této
ob|asti, je zpracována ve|mi svědomitě a s tvůrčí invencí' V|astní architektonické kompozice
objektu vychází z |ogiky požadovaných prostorů, tedy základních provozních poŽadavků,
věetně nezbýných vazeb na oko|í.
Je zde patrná snaha bakaláře po optima|izaci konstrukčního systému způsobem
umožňujícím tAl' ,,modulární.. tvorbu prostoru. Konstrukce objektu je navržená jako
kombinovaná s tím, Že základem je že|ezobetonorný skelet. Ve|ká pozornost by|a věnována
designérskému řešení schodiště, které je komponováno jako dominantní objekt vnitřním
prostoru' Jeho funkce neníjen v zajištění vertikální komunikace, ale i ve vizuální komunikaci
s návštěvníkem, cožjezýrazněno pouŽitými materiá|y, osvět|ením, barevností atd.
Prostorové vazby - pro|ínání prostoru vnitřního a vnějšího umoŽňují optimá|ní-ce|oroční
uŽivání objektu.
Zakomponování objektu do terénu a jeho navázáni na komunikační.provozní systém je
zdařÍlé. Je tak zprostředkováno další rozvíjení ku|turně společenských aktivit í směrem
k požadavkům na provoz |odní dopravy, event. aktivit souvisejících s kulturně.spo|ečenskými
akcemi, jako je např. významný světorný festiva| scénických ohňostrojů.
Součástí řešení /archjtektonické studie/ jsou ana|ýzy daného prostoru /morfo|ogie terénu,
geologických poměrů, kom unikaěn ích systémů atd./.
Výs|edné architektonické řešení je velmi dobře zvládnuté' Respektuje nejen základní
provozní poŽadavky, a|e nabízí i jistou míru umě|eckého nadhledu, nezbytného pro řešení
tak náročných architektonických.stavite|s kých ú ko| ů.



Architektura navrženého objektu v daném území-prostoru je projevem ku|tivovaného
architektonického myš|ení a tvůrčí invence.

] 2. Úp|nost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
/ grafické úrovně.

Výkresová dokumentace /zák|adní/ je úplná a na dobré grafické úrovni. Prezentace ce|ého
projektu je taktéŽ na velmi dobré úrovni, včetně designerské studie detailu schodišťového
tě|esa.

3. Vytýčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakreslování stavebních konstru kcí.

Vzh|edem k tomu, Že student v maximální míře respektoval rady a doporučení vysoce
odborně vedených konzu|tací specia|istů, zejména z ob|asti pozemního stavite|ství vedené
|ng. D' Beěkovským, Ph.D., je moŽné iíci, že v architektonické studii dok|adované
uýkresovou dokumentaci nejsou patrny žádné základní nedostatky.
Zakres|ení stavebních konstrukcí respektuje platné normy a výkresová dokumentace je
srozumiteIná.
Předmětem odborné rozpravy by moh|o b;it téma vhodnosti navržených materiá|Ů pro
ce|oroční provoz /exteriéry, interiéry/ a nezbytné provozně-dispoziční úpravy |sezónníl
objektu, event' zaloŽení objektu v re|ativně složitých geologických podmínkách.
Samostatným tématem by se moh|o stát konstrukční a materiá|ové řešení schodiště ve
vstupní ěástiobjektu.

4. Zhodnocení diplomové práce z h|ediska v|astního tvůrčího přÍnosu a vyuŽitelnosti
v praxi.

Dip|omová práce je zpracována na ve|mi dobré úrovni, kultívovaně a s tvůrčí invencí.
Jednoznačným přínosem pro praxi je velmi kva|itně zpracovaná architektonická studie
objektu/ů/ prověřujících možnosti rozvoje daného prostoru.územ í.

5. Hodnoceni klasifikací d|e ETCS:

Baka|ářskou práci hodnotím k|asifikačním stupněm
Al1

V Brně dne 2í .2'2013
lng.arch'Jiří Marek

Klasifikační stupnice

r 6.^EA VUT v Brně

K|as.stupeň
ECTS A B c D E F

Císe|ná
klasifikace 1 1 ,5 2 2,5 3 4


