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oponentní posudek hodnotí bakalářskou práci ..obnova |ázní Zábrdovice", kterou vypracoval
student David Hostinský ve školním roce 201312014. obsah bakalářské práce je ěleněn do
nás|edujících ěástí:

A - Dokladová část
B _ Konstrukční studie
c - Stavební část projektové dokumentace pro provedenístavby
D - Architektonický detai|
E - Studijní a přípravné práce

Bakalářská práce obsahuje rovněŽ vo|nou pří|ohu - architektonickou studii, vypracovanou
v rámci atelieru architektonické tvorby v |etním semeslru 2011I2a12,

1.Posouzení úrovně stavebního řešení z h|ediska konstrukčního, provozního
a architektonického.

Stavebně-konstrukční řešení objektu je na standardní úrovni a ve|mí dobře zv|ádnuto.
Dispoziční uspořádání provozu objektu a vzájemných vazeb jednotlivých provozních ce|ků je
logícké a minima|izuje event. kolizní body' Lze však konstatovat, Že by mohlo být tzv.
aktuálnější - tím je myŠlena moŽnost reagovat na některé nové poznatky |ázeňství,
organizace |ázeňského provozu atd.
Architektonický názor dip|omanta na objekt tohoto typu se opírá o poŽadavky vyp|ývající z
SHP, neboť jde o objekt s|edovaný ústavem pam. péče, což je zce|a jistě limitující faktor'
NavrŽené řešení dostavby a úprav |ázní se můŽe jevit jako velmi stříz|ivý, a|e respektující
stávající architektonickou kompozici. Ce|kový dojem z působení architektonického výrazu-
pŮsobení objektu je pozitivni' Ve konstatovat, Že baka|ář zv|ád| náročné zadání na
poŽadované úrovni'

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

objekt/y/ a úpravy městských |ázní Zábrdovice jsou zpracovány jako kompaktní celek
|ogicky provázaných provozů a účelových-funkěních sektorů, respektujících původní
architektonický p|án.
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Zpracovaní výkresové dokumentace je komp|exní a na ve|mi dobré grafické úrovni.

3. Vytýčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakreslován í stavebn ích konstrukcí.

Vzh|edem k propracovanosti výkresové dokumentace nejsou patrny výrazné konstrukěn í
nedostatky, coŽ neznamená, Že jsou optimálně vyřeŠeny veškeré detai|y stavby. To ovŠem

t není podstatné pro vys|ovení k|adného hodnotícího stanoviska.
l ve výkresové dokumentacijsou respektována pravidla grafického značení konstrukcí a
Il pouŽitých materiá|ů.

4. Zhodnocení dip|omové práce z h|ediska v|astního tvůrěího přínosu a využite|nosti
v praxi.

Architektonická studie je jednou z mnoha moŽných variant řešení úprav /dostavby/ objektu
s výraznou architektonickou stopou' Studie je zpracována dobře' se snahou po e|egantním a
'Věcném. výrazu stavby.
Přínosem baka|ářské práce je ověření reálnosti dostavby a úprav objektu lvyrazné novodobé
architektury/ v exponovaném mÍstě města Brna, které je v současné době v situaci hledání
své nové identity /..genia |oci../. To vyŽaduje zvýšené nároky na vnímání logiky a podstaty
architektonického p|ánu, zejména u nově navrhovaných úprav a zásahŮ atd.

5. Hodnocení klasifikacídle ETGS:

Diplomovou práci hodnotím kva|ifikačním stupněm
At l

V Brně dne 28' 2' 2014

Doc.lhg.arch. Josef Hrabec, Ph.D.
FA VUT / ústav 5

Klas.stupeň
ECTS A B c D E F

Číselná
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


