
HODNOCENI VEDOUCIHO DIPLOMOYE PRACE

Diplomant :
Vedoucí :

Bc. ondřej DRIJAK
prof. tng. arch. Jiljí ŠindlaÍ, CSc.

1. Průběh předchozího studia
Bakalář ondřej Drijak patřimezi studenty, kteří projevova|iýtazný zájem o studovaný

obor, a tedy i o úspěšné dokončení sfudia. Tento zájem a úsilí bylo ďetelné zejména
v ateliérové tvorbě, kde se snažil uplatnit nejenom svoji tvůrěí invencio ďe i znalosti získané
z oboru pozemního stavitelství a praxe. V ateliérové tvorbě prosazoval své vidění
problematiky architektonické tvorby , kÍeré korigoval poznatky získanými v praxi. To někdy
mohlo vytvďet dojem méně inveněního, ěi méně extravagantního přístupu k tématu, ale opak
je /by|/ pravdou. Bc. ondřej Driják patff mezi sfudenty s dobrými stud. výsledky, i když
některé okolnosti mu jeho studium umožnily prohloubit, či prodlouŽit.

2. Přístup k vypracování diplomové práce
Diplomant zpracova| velmi invenční, nicméně vytazově střízlivou architektonickou studii

souboru provozních objektů sportovního letiště v Medlankách v Brně , která nese všechny
zél<Iadní atributy modemích účeloqých staveb . architektury. Na základě mnoha odborných
Íozprav a konzultací diplomant zpracova| soubor provozrích objektů, které umoŽňují
naplnění stávajících, a|e zejména i budoucích požadavků na provoz letiště. Vzhledem
k svébytnosti tohoto sportovního odvětví a tedy i prostředí a přemíře, někdy až
protichůdných poŽadavků na provoz,bezpeěnost, odborné a společenské prezentace atd., jsou
nawžené stavby jedním z optimálních kompromisů možného.
Velmi důsledně zpracoval soubor provozně ruznorodých objektů, jejichŽ jednotícím

faktorem je bezpečný provoz' ale i moŽnost společerg1kého uplatnění a zhodnocení letiště,
zejménave vazbě na městskou část Brna _ Medlrínky.
Diplomant dokěaa| nawhnout velmi svébytnou prostorotvornou strukturu, která umožňuje

reagovat na dynamiku tohoto ýrazné specifického a technicky nríročného sportu, coŽ je jedna
z jeho ztíkladních charakteristik. Zák|adní kompoziční princip, v|ožený do architektonické
studie, jetzv.,,modulární systém.., kteý umožňuje variabilitu a,,akÍ,ua|izaci.. celého souboru'
zejménaprovozních staveb. Toto téma je vzhledem k ruznorodosti mnohapožadavků na
bezpeěný provoz /v obecné rovině/ mimořádně niíročné.

Architektonická studie /jako celelď je zpracovénanavelmi dobré urovni. V logických
celcích prezenfuje celkový architektonický plrín, jehožzakJadem je konstnrkční /modulární/
systém roz:tíjený a doplňovaný designérskými detaily. Do tohoto provomího schéma jsou
velmi zajímavě vloŽeny i možnosti event. proměny kapacity objektů a stejně tak i
bezpečnostní prvky atd.

Diplomová práce jako celek /tedy včetně modelď j e zpracovéna velmi zodpovědně
a splňuje požadavky na ni kladené.
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