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l. Úzernní vazby a ubanismus

. Autorka navazuje na zažiÍé ěIer.éÍ1í sporto\.nfuo areálu se zachováním polohy fotbalového a

hokejového stadionu. celkem logicky \yužívá plostor mezi stávajícím bazénem a hotelem pro

objekty dalších aktivit v nově nawženém objektu' kteý vymezuje novou úhlopříčnou spojnicí

stávajícich objektů' Za nor"ý objekt umísťuje nová venkornrí sportovní aktivity. Jako dobré řešení

považuji mimoúrovňové překlenuti ulice sportovní plo pěší. Diskutabilní považuji návrh

parkovacího domu na protilehlé straně. Jeho kapacita zatíŽi dopra\.ně stáVající okolí a dochiízková

vzdálenost k navÉeným objekÍům ztácí na komfortu. Uvítal bych řešení parkování co nejblíže

k jednotliým objektům.

2. Architektonick'ý koncept

. Autolka vkládá novou hmofu sportovního centra mezi stávající objekty bazénu a hotelu, kterou

obklopila komunikacemi pro pěši s jednotli\,"ými vstupy kjednotliqj'm aktivitáLrn. Toto ř€šení bude

ďejmě poměrně niíročné na odentaci a bude \yžadovat kvalitni informační systém. Ne\".hazné

nástupy považuji za nedostatek'
Výazově je Ťešení objekfu nečitelné a neatraktivní. Dřevěný obklad ,fasády v nawŽeném rozsahu

nepovaŽuji za nejlepŠí volbu. Předevšim z hlediska dlouhodobé Životnosti a údržby.

3. Funkční a dispoziční řešení

o Je škoda, Že r'a\Tžený průchod objeLtem je pouhou ,,zásobovací.. komunikací p|ochirzejici

parterem. Například dispozice bowlingu mohla b;ýt dráhami sifuována k průchodu. Bar bowlingu

posÍÍádi! zélz'emi' NepovaŽuji za vhodné řešit přísfupy do sprch přes wc (1 10-1 1 l ' l l3-1 14' l l6-

117). Jakje olganizovaný přistup kjednotli\.ým sportovištím. Například fumik€ty na uovni 2.NP.

Jedná se o samoobsluŽný provoz? V rozlehlé Iestauraci bych uvítal baI Víc€ v centru dispoŽice,

salonek je pro obsluhu příliš daleko...jeho obsluha bude s ohledem na vzdálenost od kuchyně

podávat téměř sportovní v'ýkony.

Zábradlí venkovních teras by nemělo mít horizontální členění.
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4. Konstrukce a materiály

. Detaily jsou plez€ntoviíny srozumitelně. Nad otvory u zdiva Polotherm chybí překlady

5. výsledná prezentace prálce

. PředloŽená práce je zpracoviína a prezentována na dobré rirovni. Půdorysná schémata a řezy
jsou přehledná a detailně zpracovaná' Grafická uroveň pohledů a vizualizací na kvalitní urovni a

mají slušnou vypovídající hodnofu.
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Celkové hodnocení diplomové práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoceni

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

S|ovní hodnocení práce:

PředloŽená práce je Zpracována a prezentována na dobré úror.ni'

. otázky a náměty k obhajobě:

objasněte, zdaje možné se dostat na pňstupovou telasu bezbariérov.ým způsobem.

Klasifikační stuoeň ECTS: B/1.5

B

V Bmě dne 8.6.2016 V -{--=
Podpis

Klasifikační stupnice

Klas' stupeň ECTS B D E F

Čiselná klasifikace l 5 2 2.5 3


