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řPosudek oponenta bakalá ské práce

Název práce: ěObnova a nové využití bývalého soudu ve Zlín

Autor práce: řAnna K enková
Oponent práce: Ing.Arch. Adam Erben

Popis práce:

ř ěP estavba bývalé soudní budovy na restauraci, pivovar, lázn  a ubytování. 

Hodnocení práce:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☒ ☐ ☐

2. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐

řP ipomínky a dotazy k práci:

ř čPráce  je  na  velmi  slušné  grafické  úrovni.  Výkres  Idea  obnovy  p ed í svou
ř č č ě ů ůvý e ností finální vizualizace. Jen použití ervené barvy ve zm nách p dorys  a

ř ů č ěez  se mi zdá zbyte n  agresivní.
Navrhovaná restaurace má velkou kapacitu, nekonfliktní toalety pro hosty se správně vyřešenou kabinou pro

OZP. 

Škoda, že kuchyně nemá přímou návaznost na sál restaurace. Takhle se jídla nosí chodbou s výtahem a po

schodech do sálu. I do kanceláře nalevo budou přece chodit „civilové“.

K čemu přesně  bude  sloužit  pult  v lobby?  Hosté,  co  jdou  do  /  z lázní  se  při  čekání  (je  tam 7  křesel)

neobčerství a ani tam není pro ně toaleta. 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 



O patro výš je téměř 50 m2 chodba. A za ní recepce, kde je opět pult a křesla. Tyto dvě funkce (lobby a

recepce) se tu duplikují. Postrádám zde toalety pro veřejnost. Pro lidi, co jsou před  procedurou (nebo po ní).

Toalety přístupné z chodby v 2.NP předpokládám jsou pro personál (nikde jinde na patře jsem je nenašel).

Pak už jsou jen toalety v šatnách.

Vozíčkář se nedostane do finské sauny?

Chodba ve 3.NP 49m2 se mi zdá veliká. Část by určitě lépe využila administrativa.

Pokoje na tomto patře jsou navrženy funkčně. Dokonce ten zvětšený je bezbariérový. Wc mísu bych ale

otočil o 90° doleva.

4.NP už není bezbariérové, ale vzhledem k využití jako hostelu nevadí. 

Možnost bezbariérového ubytování je o patro níž.

Diskutabilní je využití společenské místnosti. Ta měla tvořit s kuchyní jeden větší celek.

Autorka schovává novotvary na severní straně, takže jižní strana si zachovává historický výraz. Přistavená

hmota nenarušuje dominanci původní budovy. Autorka se mohla přeci jen trochu odvázat a použít výraznější

tvarosloví třeba u únikového schodiště.

ěZáv r:

ř č ř č ěSamotná idea obnovy je  zda ilá. Dispozi ní ešení je  navrženo funk n . Vzhled
řnávrhu je nekonfliktní. Graficky p ehledná prezentace.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5

Datum: 12. února 2018              Podpis oponenta práce…………………………………
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