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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. Barbora Leitmannová 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je polyfunkční dům jako součást bloku v nové čtvrti v Brně u řeky Svratky. 
Návrh se zaměřil na blok, který je situován uprostřed území mezi ulicí Opuštěnou a novým 
přednádražím prostorem. Stavba je orientována k řece, která je v tomto úseku řešena jako vodní 
plocha s ostrovem a rozšířením směrem do nově navrženého parku. Koncept uzavřeného 
městského bloku je na základě funkčního a provozního řešení v části podél nábřeží snížen na dvě 
podlaží, ve střešní krajině naopak v nárožích přizvednut a nároží u řeky jsou navíc předsazena. Ve 
vnitrobloku jsou umístěny zahrádky a zelené plochy pro obyvatele bloku. Funkční skladbu tvoří 
v parteru veřejná vybavenost, jednotky work and live, bydlení. V dalších podlaží jsou při severní 
straně bloku i ateliery. Parkování je umístěno v podzemí. V návrhu je rovnováha mezi 
sjednocujícím výrazem bloku a jeho výrazovou bohatostí dosažena pomocí manuálu fasád, který 
stanovuje pravidla pro barevnost a materiálové řešení.  

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, respektuje širší vztahy a zabývá se i návrhem nábřeží. Zaměřuje se i na 
„říční krajinu“ a obě strany nábřeží, které staví do protikladu; městské nábřeží se 
zpevněnými plochami a schodištěm u kavárny a řekou s ostrovem a přírodním parkem. 
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2. Architektonický koncept je přehledný, hmotové řešení sleduje záměr částečného otevření 
bloku směrem k řece a parku snížením sekce s kavárnou až na dvě podlaží. Rozdělení 
funkcí a řešení bytů odpovídá celkovému konceptu.  

3. Funkční a dispoziční řešení respektuje základní typologické principy, funkce v parteru 
odpovídají poloze bloku, návrh dvoupodlažních jednotek work and live umožňuje poměrně 
bohaté využití pro pracovní příležitosti a služby v území. Návrh zahrádek u bytů 
orientovaných do vnitrobloku rozšiřuje paletu nabídky různého typu bydlení v atraktivní 
lokalitě. 

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 
přehledná.  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 práci s manuálem pro řešení fasád (uličních/orientovaných do vnitrobloku). Jak si 
představujete jeho praktickou realizaci? Kdo rozhodne, zda je nebo není návrh s manuálem 
v souladu? 

2. Popište skladbu bytů a jejich velikosti. Jak funguje provoz v jednotkách work and live ve 
vašem návrhu? Popište užití principů zelenomodré infrastruktury v řešeném bloku. 

 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Obsahová a grafická část je vyvážená. Návrh je doplněn odkazy na odpovídající reference, které 
korespondují s vypracovanými vizualizacemi a slovním popisem konceptu návrhu. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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

  


