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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

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

Autor práce: Bc. Adam Boček 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

• Předmětem návrhu je polyfunkční blok v nové čtvrti v Brně u řeky Svratky. Urbanistický 
koncept území vymezeného bulvárem, ulicí Opuštěnou, novým nádražím a řekou vychází ze 
tří bloků poměrně velkého měřítka obklopených nespojitou řadou objektů převážně 
administrativního rázu. Řešený polyfunkční objekt/blok je navržen jako soustava hmot 
uspořádaných dle tvaru bloku do písmene V na společné podnoži. Hmotové řešení umožňuj 
průhledy blokem a směrem k řece je zcela otevřené. Nábřeží je doplněno drobnou stavbou 
kavárny. Funkční skladba odpovídá standardnímu uspořádání; v podzemí parkování, 
v parteru detail a pronajímatelné prostory v ostatních částech rezidenční náplň.  

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. Urbanistický koncept vychází z jednoho z možných řešení části nové čtvrti, a sice že bloky, 
ve kterých převažuje funkce bydlení jsou od rušných dopravních staveb – ulice Opuštěná, 
bulvár, nové nádraží na mostní konstrukci – odděleny „bariérovými“ stavbami určenými 
převážně pro administrativu a služby.  

2. Architektonický koncept reaguje na výjimečnou polohu na nábřeží svou orientací a 
umístěním vloženého objektu kavárny do rozevřené struktury bloku na společné podnoži. 
Návrhu fasád chybí silnější výraz/architektonický názor. 
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3. Funkční a dispoziční řešení odpovídá typologickým principům. Technické zázemí (garáže), 
parter s obchody a službami, bytové jednotky odpovídají typologickým požadavkům na 
jednotlivé funkční provozy. Návrhy bytů by si zasloužili i méně obvyklá provozní schémata.  

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

5. Formální a grafická úroveň včetně prostorového modelu je na velmi dobré úrovni. 
Vizualizace jsou dobře zvolené; ale nezobrazují všechny požadované jevy jako je veřejný 
prostor, městské nábřeží, vegetace, drobné prvky dotvářející městský prostor. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište, jak je ve vašem návrhu strukturován veřejný prostor (veřejný vs. soukromý). Jak si 
představujete využívání vnitrobloku a jak bude probíhat správa a údržba tak rozsáhlých 
ploch? 

2. Porovnejte intenzitu vaseho objektu/bloku s intenzitou využití území vyjádřenou indexem 
podlažních ploch s ukazatelem uvedeným v platném územním plánu. Popište, co je 
nejsilnější stránkou vašeho konceptu. 

 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Koncept je graficky prezentován přehledně, nicméně chybí detailnější zpracování nábřeží.   
Vizualizace mají vypovídající hodnotu, chybí kreativnější přístup k architektonickému výrazu a 
znázornění nábřeží a veřejných prostranství. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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

  


