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A' Architektonická část

Architetonická studie ,,Galerie moderního umění.. je situována do vo|ného prostoru
na území města Brna - střed, na Kraví hoře. objekt se vyznačuje jednoduchostí,
které je podřízena i vnitřní dispozice. Půdorys objektu je tvořen trojúhe|níkem o
straná-ch 1O0 x 95 x 137m a výšce 13'3 m. Tyto impozantní rozměry objektu,
související s prostorovou kompozicí /provozně dispozičními vztahyl, vyŽaduií jeho
poměrně náročné usazení do stávajícího svaŽitého terénu a jeho navázáni na
komunikační systémy /obs|uŽnost objektu nezbýnou dopravou, pěší bezbariérové
přístupové komunikace, atd'l' Provozně-dispoziční schéma navrŽeného objektu
v někieých jeho částech vytváří kolizní místa /ga|erie, přednáškový sá| atd./, coŽ by
vyžadoválo áa|ší variantní studie řešení a to jak provozu, tak nás|edně i architektury
uÁitřního prostoru. Jde o objekt patřící do ob|asti kulturních aktivit, tedy náročný na
umě|eckou formu zpracování prostorové kompozice a stejně tak i designerského
detailu a zakomponování uměleckých artefaktů atd'.

Studentka během ce|ého studia dosahova|a dobých studijních výs|edků, nicméně je
třeba konstatovat, Že tyto zdaleka neodpovídají jejím moŽnostem, zď1ména tvůrčím'
K práci na baka|ářském projektu přistupova|a s vědomím významu této práce a s
maximá|ní moŽnou zodpověd ností.

B. Konstrukční část

Studentka vyuŽívala konzu|tací z pozemního stavitelství dle svých časových
moŽností, které by|y re|ativně výrazně |imitovány' Během konzu|tací však projevova|a
ve|mi dobré zna|osti z oborů pozemního stavite|ství. Konzultace by|y věcné a
konstruktivní. Navrhovaná řešení, která by|a pouŽita v architektonické studii
/konstrukční a materiá|ovál, měla |ogiku. V řešení někteých detailů konstrukčních
systémů by však bylo třeba zpracovat i variantní studie-řešení /např. způsob za|oŽení
o.b;ektu, kónstrukce střešních vazníků - střechy, komunikační systémy vertiká|ní, a|e i
horizontá|ní apod./

V této souvislosti je vhodn é zváŽit i event. změnu konstrukčního řešení někteých
dí|čích částí projektu' /včetně dimenzování konstrukcí prův|aků apod./.
Závěrem ;e.mózne konstatovat, Že v průběhu semestru studentka zpracováva|a
projekt stávební části víceméně samostatně s konzu|tacemi stavebně konstrukčních
basti' Během práce na dí|čích úko|ech stavební části bylo nutné provádět některé



drobné změny v konstrukčním i provozním návrhu, koncepci materiálového řešení
nosných konstrukcí a obvodového p|áště budovy, čímŽ vyvstaly drobné komp|ikace.

Je tedy moŽné řict, Že studentka tímto sp|nila kladené poŽadavky a cí|e daného
zadání práce na téma ,,Galerie moderního umění.. a s vyuŽitím svých dosavadních
studijních zna|ostíz oboru prokáza|a dostatečnou odbornou úroveň.

Bakalářskou prácijako ce|ek hodnotím známkou c.

Prof. |jí Šindlar, CSc.
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