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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Mateřská škola v Brně 

Autor práce:   Volha Kukuts 

Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Vedoucí práce (PST): Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy, která je situována na 
Obilním trhu v Brně. Objekt je osazen v zadní části pozemku, co nejdále od příjezdové 
komunikace. Na severní straně se nachází parkovací plochy a převážně k jihu jsou orientovány 
venkovní plochy určené pro venkovní pobyt dětí. Dispozičně škola zahrnuje dvě samostatná 
oddělení pro děti, která jsou propojená společnými prostory a vstupem. V centrální části se 
nachází hygienické a provozní zázemí, šatny a kancelář. Děti při pobytu venku mají přístup 
k hygienickým prostorům přímo z exteriéru. V jednotlivých odděleních se nacházejí velké 
prosklené plochy, které je možné zastínit pomocí posuvné stěny z lamel v různých barevných 
odstínech. 

Konstrukčně je stavba pojata jako jednopodlažní s kombinovaným zděným systémem, 
zastřešeným plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev.  

 
Hodnocení vedoucího ARC: 
 
Urbanistický kontext je vzhledem ke specifické lokalitě v ulici Údolní pro fungování a obsluhu 
vlastní školky naprosto klíčový. Je překvapivé, že v odevzdaném elaborátu není žádná 
situace, ze které by bylo alespoň základní urbanistické a dopravní řešení přesvědčivě 
vysvětleno.  Umístění školky v zástavbě, vztahy k okolním budovám, dopravní napojení, 
řešení navazujících ploch a veřejných prostranství není v projektu řešeno. Autorka se dále 
zabývá již pouze vlastním objektem školky a okolní kontext neřeší. 
 
V úvodních údajích o stavbě se kromě jiných hodnot uvádí zastavěná plocha  školky a 
užitná plocha  shodně 647 m2. Opravdu jsou tyto plochy hodnotově totožné a není mezi 
nimi rozdíl? 
Dispoziční řešení se jeví jako v zásadě funkční a provozuschopné, přes prostorovou 
úspornost některých místností. Školka je jednopodlažní, jednotná je i výška všech místnosti. 
Rozložení oken se jeví až příliš formální a ne zcela logické. Některé relativně malé místnosti 
mají velkorozměrná okna (např. místnost pro zaměstnance nebo ředitelna). Jiné místnosti, 
kde by se denní světlo hodilo, jsou ponechány zcela bez oken (např. obě umývárny, veškeré 
sociální zařícení, ale také izolace nemocné dítě!)  
Střecha školky se nevyužívá k prosvětlení ani k jiným aktivitám.  



 

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

2 / 3 

 
Formální a textová úprava práce je bohužel poměrně slabá. Ve výkresech v architektonické 
studii chybí měřítka, kóty a popisy jsou místy nečitelné. Objevují se četné překlepy a 
gramatické a typografické chyby, atd. Práce by si zasloužila celkovou stylistickou a 
jazykovou korekturu rodilého mluvčího.  
Volha Kukuts pracovala na zadaném tématu bakalářské práce dva roky. Ve výsledku však 
odevzdala stejnou bakalářskou práci s ročním odkladem. Je škoda, že tento časový bonus, 
který získala navíc, se do kvality práce nijak nepropsal a předložená práce zůstala de facto 
v původní podobě a výrazně pod průměrem očekáváného standardu.   
Autorka pracovala samostatně, k tématu přistupovala ekonomicky a časově úsporně. 
Výslednou architektonickou podobu si bakalantka nenechala příliš ovlivnit externími radami 
vedoucího (ARC), ale spoléhala se spíše na vlastní úsudek, což může ukazovat na její 
názorově silnou osobnost a sebevědomou tvůrčí pozici.  
Přes výše uvedené výhrady v architektonické části, práci doporučuji k obhajobě v naději, že 
kvalita konstrukční projektové části, která má být těžištěm bakalářské práce, přesvědčivě 
umlčí zjištěné nedostatky.  

Hodnocení práce studenta (PST): 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Přístup autora ke zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka předložila práci zpracovanou na dobré úrovni se zahrnutím všech 
požadovaných částí, výkresová dokumentace a textové části působí čitelným dojmem. Práce 
byla konzultována pravidelně v domluvených termínech. Před odevzdáním práce se studentka 
dostala do časové tísně, což se projevilo v menší míře propracovaností projektové 
dokumentace. 

Z hlediska stavebního hodnotím práci pozitivně, ale doporučila bych se více zaměřit na  
dořešení detailů a návazností konstrukcí.  

I přes uvedené připomínky prokázala studentka jak svým přístupem, tak i předloženou 
prací schopnost samostatné tvůrčí práce a její dobré uplatnění ve stavební praxi. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  29. května 2019  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

      Podpis vedoucího práce (PST) ………………………………… 


