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1' Uzemní vazby a urbanismus
- návrh respektuje stávající situa'i ve Velmi exponovaném místě Centra
města a snaŽÍ se v uliční frontě o revokaci charakteru pŮvodní uliční
zástavby skupinou pěti ěleněných hnot v pnbuŽných hmotových
obrysech bývalých domŮ
- návrh vhodně Využívá značného Výškového rozdllu stavební parcely a
dělí provoz pěšIch náVštěvníkŮ centra z vyšší Úrovně ulice Denisovy a
provoz obsluhy s vjezdem do zázemí ze spodní Úrovně ulice KačenÍ
- celkové hmotové řešení odpovldá svým měřítkem charakteru okolnl
zástavby' sleduje výškové hladiny a doplňuje blok do kompaktního tvaru
2. Architektonický koncept
- architektonicky jasný, sochařsky Velkoryse řešený koncept, se snahou
o woření monumentálnlho vnitřnlho prostoru ve stavebně rozdělených
me n ší ch eX te rie rov ých h m otách
- neobvyklým zpŮsobem řešená velkoplošná celosk|eněná uliční fasáda
s Variabilními efekty umělého nasvětlení, s výrazným architektonickým
ra mov á n í m jed n otl ivých ploch
- celkové hmotové řešení je však hodně podobné studiÍm, kteft by|y
prováděny v předchozíCh etapách prověřovánl loka|ity
3' Funkční a d ispozičn í řeŠen í A 94
-jasné a přehledné dispozičnl řešení s Vhodným členěnÍm provozŮ a s
Vhodnou |ogickou návaznostÍ na stávající objekt muzea, kde jsou opět
navženy logické, přehledné a provozně bezkolizní Úpravy
- vhodné situování obslužných a výstavních prostorů, vhodné zapojení
stáVajícího organismu muzea do celkového provozu centra
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4' Konstrukce a materiá|y A92
- zvolené konstrukčnÍ řešení pro novou část objektu je v souladu s
architektonickou koncepcí - monolitický žb stěnový systém s Žb
stropními deskami
- konstrukční úpravy stáVající budovy jsou navrženy v intencích
statickýCh možnostl pŮvodního objektu, s respektovánÍm pŮvodnÍho
charakteru stavby
- otázkou je praktické provedenI nekonvenčního fasádového pláště do
uliční fronty Denisovy ulice

5. Výsledná prezentace práce A 98
. předloŽená dokumentace dosahuje velmi dobré grafÍcké Úrovně,
Vyjádření V papÍrové dokumentaci odpovídá architektonické studii a
dokládá záměr autora
- pŮdorysy jsou přehledné, s vyznačením úrovní předkládaného podlaží
v Celkovém kontextu objektu, řezy byly prezentovány v dostatečném
počtu a vedeny v potřebných mÍstech
- prezentace hmotového řešeni ve 3D je na kva|itní úrovni a jasně
demonstruje základní architektonický koncept
- celkový model a mode| detailu stavby,je proveden ve|mi kultivovaně a
opět jasně dok|ádá architektonický záměr

ceIkové hodnocení dlplomové práce:
Před|oŽenou dip|omovou práci doporuÓuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 94

Otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:
s|ovni hodnocení práce:
Návrh pŮsobí Velmi kultivovaným dojmem, navazuje organicky na stávajÍcÍ stav území a architenonicky
dotvářÍ lokalitu. Záměr je dostatečně a na vysoké grafické Úrovni prezen|ován.
otázky a náměty k obha|obě:
objasněte princip konstrukce fasádnlho pláště a systém jeho provozu a Údžby. objasněte systém
odvodně n í mezistřeŠn ích ž|a bů.
Hodnocení dip|omové práce d|e k|asifikačni stupnice ECTS:
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