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l Úzernní vazby a uÍbanismus
. v rámcizadánÍ diplomové píáce bý objekl umístěn poblíž frekvanlovaného nároží

u]ic veveřÍ a Šumavská zvalená poloha se zdá vhodná vzh]edem k dostatečnému
kontaktu shlavnÍmi prŮchody péších, ale zéroveň nabÍzí dostatečné rozptylové
parkové plochy kalem paŘeru směrem k ulbi Hmčiřská

. dobře je provedeno dopravní napaieni obiektu stávajícín sjezden z pňlehlé
komunikace Šumavská

. atázkau je prověřenÍ odstupových vzdálenostl a případné stínénÍokolních staveb

2' Architéktonický koncept
. zvalený hi1otoÚ koncept jednoduchéha hnnalu bez padnože se mi zdá vzh]edem

k okolnÍ zástavbě, terenu a umÍsténí na pozemku vhodný
. pNotnÍ myšlenkou návňu byla snaha oŽivení budovy vloŽenÍm plach se vzrostlou

zelení' Paužitý mativy ustupující ladžie se vzrostlou zelení není aiginální, ale
autorka návrhu pÓněrně dobře sdaným pýken pracuie' safuotná realizace
v navrženém provedenÍ je ale spomá

. archítektanbké čIenénÍ základní kubické hmoty ve|tikálnÍ texturou plášlě
s prolomenými lodžiemizelené púsabí haÍnonbkýn dojnen'

3' Funkčnj a dlspoziční řešení
. zajÍňavé ale diskutabilní je umístění hlavnÍ části galeie do podze|ní před abjek!

nnkadrapu, Praslory předsélí, zasedacÍch ňistností, kanceláří' dllny apod. nemají
dastatečné přimé osvétlení, i kdyŽ je naznačen pokus o prosvétlení světlíkem (mist'
č .108)' PÍasvétlení podzemních prostor by mélo být ÚÍazněiší'

. galeie nená dostatečné difuenzavané sHadavací a p|ovozní zázemÍ

. kaváma poslrádá provaznÍ zázemÍ a sklady a vzhledem k navržené ploše adbylu
lze předpokládat většÍ proslorové nároky (navrŽený malý sklad přIstupný chodbau



/ k toaletám ie nevhadný)
. zásadnÍm nedÓslatkem dispazice le nedostatečné dinenzoýéní prostaru před

výtahy' spomým badem ie také vyústění únikoÚch schodišť v jednam místě
. chybou je absence evakuačníha schodiš!ě v podlaží apallmánového bytu' b't nenj

ptistupný jinak než jedinýn v:ýtahen' Tento v:ýtah je navíc společný i prc
ad m in istratívn í patÍa budovy'

. dispozice bytu je navržena přÍliš velkoryse (néřitka jednatliÚch ll'ístnos!Í, chadeb
apad' je pÍedimenzované)' jedno ivé funkčnÍ zóny jsou navrženy v nelogick]ch
vazbách a "obcházÍ, kolem uzavřeného iádré

. navÍžené otevřené teÍasy apaŘmánového by|u budau ve výšce cca 150m nad
lerenem nepoužlelné (s ohledem na zvišené proucléní vz.luchu)

. Celkový počet pa*ovacích níst se zdá být paddinenzovaný vzhledem k Óharakteíu
využítí' NenÍsprávně navržan počet parkovacich stání pro invalidy (5oÁ)

4, Konstrukcé a materiá]y
. zvolené konstrukčnÍ materiély odpovÍdaiÍ typu slaýby
. konstrukční detaj| dvauplášťavé Íasédy je řešen v odpovÍdajícin rozsahu a na

adpovídajÍcÍ úrovni' otázkau je estetická kvalita závěsného systému a ruboýé
strany akrylátoÚch desek pň pohledu z interiéíu'

. diskulabilnl ie olázka dostalečného prosvétlení kancelářsl(ých ploch vzhledem k
počtu aken prezenlovaných na pohledech a vizualizacÍch

. prezentovaný archlektonický detaily zelené Íasády je íešen pouze schenaticky' je
o!ázkou jeslli v navržené pozbi bude funkčnÍ s ahleden na aslunění (cca 1an ocl
lÍce fasády)' sk]adba konslfukce stény např' postrédé tepelnou jzolaci'

. navržená ze]eň v lodžiích ie vzhleden ke konst|ukci neÍeálná' Prezentované
vzrastlé dřeviny výšky '10ň VržadujÍ výÍaznau hloubku kořenavé koruny a balu,
Geometrie konstrukce stropŮ avšak není pro založení zeleně uzpůsobena,

5 Výs|edná pÍezentáce práce
. zpÍacováni předložené archítektanické studie je pouze v základním rozsahu'

Neisou prezentovány ýšechny potřebné púdarysy (chybí púdarys 2,PP), u lyplckého
adninisthtivní podlaží post!édám zpracování variant dispozičního Uspořédání dle
funkčnÍch typŮ (uzavřené kanceláře, open Špace,,'')

. dakumentace jako celek dasahuje dobre graÍické úravně' vyjádřenÍ odpaýÍdá
aíchite4onbké studii

. výkresy jsou zpracovány přahledně' jan práce se sIafážÍ je poněkud scheÍnatická a
''mimo,, néiítko

. poh]edy jsou pÍezentovány kultivovaně a dostatečně srozumitelně s vyiádřenín
mateiálů archilektonický záměr aularka nejlépe prezentuie vizualizacemi, kleÍé
jsou zpracovány na dabre úrovni

. model objekÍu je zpncován ve standardnÍ kvalitě
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ce|kové hodnocenÍ dip|omové práce:
Před|oŽenou dipLomovotl pÍáci doporučlji k obhajobě a navrhuji hodnocenÍ c

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

s|ovnl hodnocení DÍáce:
Na úkol využitl navrhovaného úzeňI auta*a Íeaguje náWhem kubické hnoU s jednaduchýrn

architektonickýn čbněnÍm fasády a s výlaznými p|vky ustupujlcích Mžií se vzrcsuou zelenÍ, Píávé pNky

vložené zeleně pŮsobÍ iako nejvýraznější architektonický pvek' ] přes někeré dispozičnÍ a typolagbké
nedostatky pilsobí návth ku|tivovanýn dojftern' záněrjé prczentován na dobÉ gnÍické úrovni.

otázky a náměty k obhajobě:
objasněte, jak rcaguje návň na bezpíostřední okol| a jakýrni prostbdky se zapoiuje do daného ftIsta'
vysvětleta řéšení vzÍasllé zeleně' zpi]sab založení kořenového balu 8 řešéní ochrany zelaně před ýělrem
ve ýyšších paftiích staÝby'
Jalýn zpúsobem bude íešen vnějši zavěšený plášt pro pohledy z inteiéru?

Hodnocení dip|omové práce d|e k|asifikační stupnice EcTs:

B D f, f

1,5 2 l

V Brně dne 27'5'20'|3

oponentdiplomoVé práce


