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

1 / 2 

Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: NOVÁ JIŽNÍ ČTVRŤ A JEJÍ PROPOJENÍ S ŘEKOU SVRATKOU 

Autor práce: Bc. Anna Bařinová 
Oponent práce: ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je polyfunkční dům jako součást bloku v nové čtvrti v Brně u řeky Svratky. 
Z předdiplomního urbanistického řešení je v návrhu rozpracován blok přímo na nábřeží, který je 
částečně „otevřen“ veřejnosti. Vnitroblok je tak rozdělen na dva výškově diferencované prostory 
s veřejným prostorem v úrovni okolní ulice a nábřeží a zvýšenou polosoukromou částí, která slouží 
obyvatelům bytové části bloku. V bloku jsou umístěny různé funkce, které dávají jeho využití 
potřebnou atraktivitu vzhledem k poloze v centru města a v blízkosti budoucího hlavního nádraží, 
bulváru a městské dopravní tepny na ulici Opustěná. Bytová část řešeného objektu využívá 
nábřežní panorama prostřednictvím teras a lodžií. Architektonický výraz je umírněný a promyšlený. 

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

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Diplomová práce splňuje z urbanistického hlediska požadavky na uspořádání části nové 
městské čtvrti, respektování širších vztahů a disponuje přiměřenou reakcí na výjimečnou 
polohu řešeného bloku na městském nábřeží. Práce s veřejným a soukromým prostorem je 
promyšlená. 

2. Architektonický koncept je přehledný, hmotové řešení formou ustupujících podlaží 
umožňuje výhledy na řeku a její krajinu. Rozdělení funkcí a řešení bytů odpovídá 
celkovému konceptu. Architektonický výraz (řešení fasád, práce s dělením otvorů, řešení 
parteru) je možné dále kreativně rozvinout. 
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3. Funkční a dispoziční řešení je přiměřené jak v dispozicích parkovacího zázemí, tak v parteru 
a vyšších podlažích, kde jsou kromě retailu i ateliery a provoz kreativního centra a bydlení. 

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska konstrukčního systému, tak řešení detailu 
odpovídající. 

5. Formální a grafická úroveň je na výborné úrovni. Schémata pro ilustraci návrhu jsou 
seznatelná. Vizualizace jsou dobře zvolené a odpovídají návrhu. 

6. Splnění požadavků na zadání práce bylo dodrženo v plném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište provozní schéma vašeho návrhu. Jak si představujete provoz v atelierech a 
kreativním centru.  

2. Popište skladbu bytů a jejich velikosti. Jaká by byla hodnota regulativu IPP (indexu 
podlažních ploch), který charakterizuje intenzitu zástavby v platném Územním plánu města 
Brna? 

 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Obsahová a grafická část je vyvážená a přehledně představuje koncept návrhu včetně jeho 
konstrukční a technické složky. Návrh pracuje i s principy modrozelené infrastruktury (přehřívání, 
mikroklima, vegetace na konstrukcích apod.). Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 1.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

  


