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PosUDEK oPoNENTA gnKALÁŘsrÉ pnÁce

Student Bě|ehradová Věra

oponent lng.arch' Petra Ža|manová, Ph.D.

oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci zpracovanou na téma ,,Kostel Lesná /Brno -
sídliště/.., kterou vypracova|a studentka Bě|ehradová Věra, ve ško|ním roce 201312014'
obsah baka|ářské práce je členěn do nás|edujících částí:

A - Dok|adová část
B - Konstrukčnístudie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D . Architektonický detai|
E - Studijnía přípravné práce

Baka|ářská práce obsahuje rovněŽ vo|nou pří|ohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci ate|iéru architektonické tvorby v letním semestru šk. roku 2o12l2o13.

í.Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a
architektonického.

Zpracovaná architektonická studie řeší velmi náročný úko|, kteným je nejen vytvoření nové
výrazové kva|ity svébytného objektu koste|a /sakrá|ní stavby/ v prostoru sídliště, ale i
provozního /tvarového/ sjednocení objektu stávajícího Duchovního centra, které se do jisté
míry stává |imitujícím pro nově navrŽený objekt a jeho architekturu'
Stavební-architektonické řešení, je po konstrukční a materiá|ové stránce ve|mi osobité a
zv|ádnuté na ve|mi dobré úrovni.
Stavebnířešení lprovozní úpravy vyplývající zvazeb na stávajícíobjekt/ je promyš|ené
a nabízí nové moŽnosti ve vyuŽíváníjak ce|ého /nově vznik|ého/ souboru staveb, tak i dí|ších
provozů-komunikačních systémů atd. napojených na bezprostřední okolí.
Architektonické řešení sakrá|ního objektu - ,,síd|ištního koste|a,. je dobré a dokladuje tvůrčí
invenci a i odborné zna|osti /přeh|ed/ dip|omantky v ob|asti konstrukcí pozemních staveb,
materiá|ového řešenía tedy i provozně dispozičních vazeb'
Architektura nově navrŽeného objektu /souboru objektů/ je zv|ádnuta ve|mi kvaIitně
a dokladuje dobrou schopnost dip|omantky pracovat s tvůrčí invencí i na náročných
architektonických úko|ech.



2. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně.

Diplomová.baka|ářská práce jako ce|ek sp|ňuje poŽadavky na ni kladené a to bezezbytku. Je
zpracována v p|ném rozsahu poŽadavků vyp|ývajících ze zadání.
Grafická úroveň zpracování projektu je ve|mi dobrá, coŽ jen zvýrazňqe zaqetí dip|omantky-
baka|ářky zadaným úkolem, ale architektonickou tvorbou, jako tématem své budoucí práce.

3. Vytýčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakres|ování stavebních konstrukcí.

Bakalářská práce je zpracována ve|mi zodpovědně, což minima|izuje event. fatá|ní chyby
v konstrukci, pouŽití materiá|ů atd' Během práce na baka|ářském pro1ektu průběŽně svá
navrhovaná konstrukčnía technická řešeníkonzu|tova|a na odborných pracovištích fakulty'
Názory a doporučeníodborníků respektovala. Samozřejmě, Že nově navrŽené konstrukce
lzejména obvodové p|áště např. v prostoru vstupu/ přináší mnoho technických prob|émů,
které se snaží cí|eně, promyšleným způsobem řešit' Provozně technické řešenístávajícího a
nově navrženého objektu vyplývá ze zák|adního architektonického p|ánu-konceptu, kterému
předcháze| detai|ní rozbor moŽností nového řešení, reagujícího na provoz a architekturu
stávaj ícího,,Duchovn ího centra,.'
Zakreslovánístavebních konstrukcía pouŽitých materiálů plně respektuje poŽadavky na
základní srozumitelnost dokumentace.
Předmětem odborné rozpravy by moh|o být téma nových provozních moŽností, daných
konstrukčn ími-dispozičn ími Úpravami provozu sakrá|n ího objektu /nově navrŽeného/
a objektu stávajícího, včetně pohybu tzv' handicapovaných, dále požární bezpečnosti atd.

4. Zhodnocení diplomové práce z h|ediska vlastního tvůrčího přínosu a využiteInosti
v praxi.

Diplomová-baka|ářská práce je zpracována velmi kvaIitně. Typickým znakem práce
bakalářky je kreativní přístup k řešení jak celku, tak i detai|ů, s respektem k významu
výtvarného detai|u. Za ve|mi pozitivní je moŽné Vnímat zásadní přínos architektonického
řešení do diskuse, jakým způsobem je moŽné vnímat tvorbu staveb /sakrá|ního typu/
bezprostředně spjatých s oko|ím - zakomponovaných do terénu, zejména v daném velmi
specifickém prostoru - prostředí typÍckého souboru staveb - sídliště. Je třeba také
konstatovat, Že jde o výrazně specifický názor na charakter objektu tohoto typu, kteý se ne
vŽdy prolíná s poŽadavky |iturgickými, zejménatzv. provozními.

5. Hodnocení klasifikací dle ETCS:

Bakalářskou.baka|ářskou práci hodnotÍm jako velice zdařilou kva|ifikačním stupněm
Bl l ,5

V Brně dne28.2.2014

|ng.arch. P etra Ža|manová, Ph. D.
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