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Autor práce:  Bc. Lenka Murínová 

Oponent práce: Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomní projekt se zabývá vytvořením intenzivní polyfunkční městské struktury v centru 

města Brna, při ulici Křenová.  

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☐☐☐☐ ☒☒☒☒ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 
2. Architektonický koncept ☐☐☐☐ ☒☒☒☒ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení ☐☐☐☐ ☒☒☒☒ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení ☒☒☒☒ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒☒☒☒ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒☒☒☒ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

Územní vazby a urbanismus 

Řešené území je rozděleno na dvě části obnoveným tokem Ponávky, podél níž vzniká pěší 

zelená ulice. Do tohoto prostoru je orientován život v území, jsou zde hlavní vstupy do 

objektů, hmota bloku směrem k říčce klesá. Kompaktní blok se tak odvrací od stávajícího 
města a soustředí se na život uvnitř.  Především ulice Mlýnská a Rumiště tak poněkud ztrácejí 

svůj městský charakter, není zde utvořen městský parter (k tomu přispívá i polozapuštěná 

hromadná garáž).  

Architektonický koncept 

Autorka řešené území vyplnila hmotou, kterou tvaruje pomocí sítě zrcadlící buněčnou 
strukturu listu. Toto zcela abstraktní téma se jí podařilo aplikovat v rozumné míře tak, že 

vzniklá hmota odpovídá měřítku města a vytváří fungující prostory. Bohužel hmotová a 

půdorysná lehkost se neodráží na fasádách objektu. Ztvárnění fasád je příliš lapidární, bez 
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tektoniky, fasády v parteru jsou často slepé. Autorka to pravděpodobně cítí a proto používá 
v parteru horizontální dřevěný obklad, který však působí naivně a problém neřeší. Lepší 

ztvárnění by si zasloužila také venkovní schodiště k bytům. 

Záměrem bylo vytvořit zelené město. To se autorce povedlo, škoda jen, že většina zeleně je 

veřejná, či poloveřejná, situovaná pouze do vstupních předprostorů k bytům.  

Funkční a dispoziční řešení 

Autorka si provedla důkladnou rešerži a do objektu kromě bydlení navrhla základní 

uměleckou školu a galerii. Společenský sál ZUŠ je přes kavárnu propojen s galerií. Toto vtipné 
řešení umožňuje multifunkční využití těchto prostor. Jednotlivé provozy jsou dobře vyřešeny, 

snad jen v ZUŠ chybí literárně-dramatický obor. Dispozice bytů jsou také dobře řešeny, v praxi 

by však především dvoupokojové byty měly menší výměry a domovní chodby by byly 
úspornější. 

Domovní schodiště však nejsou v přízemí přístupná z ulice. Pěší přístup k bytům ve vyšších 

podlažích je umožněn pouze systémem venkovních schodišť. Tato cesta je příliš dlouhá a nutí 
obyvatele několikrát přesedat ve výtahu. Toto řešení také neumožňuje únik z chráněných 

únikových cest z garáží. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení objektu je dobře navrženo, autorka aspoň okrajově popisuje 
všechny složky technického zabezpečení budovy a návrh je tak komplexní. Detaily jsou řešeny 

poctivě. 

Formální, grafická a jazyková úprava práce 

Formální a grafická úprava práce je na vysoké úrovni 

Splnění požadavků zadání práce 

Práce zcela splňuje požadavky na diplomní projekt  

Připomínky a dotazy k práci: 

I když bylo zadáním navrhnout intenzivní městskou strukturu, zdá se, že intenzita využití 
území příliš vysoká není. Jak vysoký je index podlažní plochy a počet bytů v řešené části ve 

srovnání s odpovídajícím (např. sousedním) blokem? 

Závěr: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „Velmi dobré“ 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  5. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


