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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. Michaela Musilová 
Oponent práce: ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je polyfunkční dům/blok, který je součástí návrhu nové čtvrti  vystavěné „na 
zelené louce“  a přimknuté k městskému bulváru a novému nádraží. Zvolený polyfunkční objekt má 
z hlediska polohy v urbanistické struktuře zajímavou pozici, kdy je nejen orientován k řece, ale 
zároveň jedna strana nového bloku sousedí s malým „náměstím“. Tento veřejný prostor má jednu 
ze tří stran neobestavěnou, ale rovněž otevřenou k řece.  Do téměř uzavřeného bloku je vytvořen 
úzký průhled.  V objektu převažuje rezidenční funkce, která prostřednictvím balkónů, lodžií a teras 
využívají benefitu sousedství řeky Svratky. Byty v parteru jsou navrženy s home office a 
zahrádkami orientovanými do vnitrobloku.. 

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 vychází z urbanistického konceptu, který odpovídá všem základním 
požadavkům. Speciální pozici bloku u malého „náměstí“ a na městském nábřeží však 
nevyužívá v rozsahu, který by si tato poloha zasloužila (speciální řešení nároží u piazzety a 
nábřeží, artikulace veřejných prostranství pro posezení, vegetaci a malé městské prvky) 

2. Architektonický koncept je zvládnutý, tvarování celé struktury však postrádá větší kreativitu 
jak v parteru, tak v rezidenční části objektu.  Větší propracovanost objemové struktury by 
mohla vést k větší výrazové bohatosti fasád a detailu. 

3. Funkční a dispoziční řešení je přiměřené. Provozy v parteru orientované do významnějšího 
veřejného prostoru by bylo vhodné znázornit i s návrhem okolních úprav, stromů apod. 
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Větší byty by bylo vhodné navrhnou alternativně is „uvolněnější“ dispozicí pro náročné 
klienty. Textové a grafické znázornění funkční skladby je výborné. 

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska nosného systému odpovídající. Řešení 
detailu je věnována velká pozornost a znázornění principů modrozelené infrastruktury, 
která byla zohledněna v návrhu, je velmi přehledné. 

5. Formální a grafická úroveň je na výborné úrovni. Vizualizace odpovídají návrhu, pozornost 
by si zasloužila práce s vegetací a městským nábřežím. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište dopravní provoz ve vašem návrhu, pohyb cyklistů, pěšáků a řešení dopravy v klidu?  
Popište řešení vnitrobloku ve vašem návrhu a jeho provoz. 

2. Na jaké architektonické prvky a detaily je návrh zaměřen? Co považujete za nejsilnější 
stránku vašeho řešení? 

 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Návrh je přehledný a vyrovnaný. Vizualizace přiměřeně ilustrují návrh objektu. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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

  


