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pro NSP ARS 

zaměření ARCHITEKTURA 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Aquapark Brno 

Autor práce: Bc. Jan Krček 

Oponent práce: Ing. arch. Dušan Vostrejž 

Popis práce: 

Tématem zadání diplomové práce je „Aquapark Brno“ v území za Lužánkami. Předmětem práce 
je architektonicko-urbanistická studie aquaparku navazujícího na stávající objekt plaveckého 
bazénu. 

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Urbanistické řešení navazuje na minulostí otevřené schéma rozmístění jednotlivých objektů 
v řešeném území. Autor vhodně řeší nové mimoúrovňové propojení území přes rychlostní 
komunikaci. Mám výhrady ke vzdálenostem jednotlivých vstupů do areálu – aquapark, 
venkovní bazény, nová pětadvacítka, … 

2. Autor zřejmě záměrně zachovává jako dominantní architekturu stávající objekt bazénové 
haly. Jeho návrh se vymezuje na jednoduché hmoty s velkoplošnými prosklenými plochami 
fasád a plochy zelených střech. Očekával bych tedy více invence v řešení dílčích prvků, 
materiálů a detailů. Například se soustředit na dostatečné zóny se zastíněním a neomezit se 
pouze na použití typových slunečníků. Postrádám identifikaci funkčních částí areálu, 
informační systém. Kaskádové řešení zelených střech považuji za přínosné, ale mám 
pochybnost v jejich bezpečném užívání bez nějaké formy zábradlí nebo širokých liniových 
květníků. (pochybnost vychází pouze z vizualizace) 
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3. Dispoziční řešení a funkční řešení působí propracovaně. Z provozního hlediska by bylo lepší 
bazény soustředit blíže k sobě a blíže technickému zázemí. V místě bufetu by vznikla větší 
plocha pro posezení jeho hostů. Chybí více ploch se systémovým zastíněním.  
Některé komunikační prostory se jeví jako poddimenzovány (např. 1117 -přezouvání hostů / 
prostor schodiště / prostor před výtahem). 
Posilovna – pouze jedna místnost je z hlediska pestrosti využití nedostatečná. Chybí menší 
sály na skupinová a tematická cvičení. 
Chybí hygienický filtr před vstupem do wellness zóny a WC v této zóně. 

4. Detaily jsou prezentovány srozumitelně a přesvědčivě. 
Výhrady bych měl k řešení ukotvení skleněného zábradlí s mezerou 12 mm od ŽB schodiště. 
Mezera je z hlediska úklidu nevhodná. Jak by bylo možné detail vyřešit? Jakým způsobem 
bude ukončeno souvrství stropní desky za vrstvenou tabulí tvrzeného skla – det. A 

5. Grafické zpracování a model jsou na srozumitelné úrovni.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Jak by bylo možné vyřešit detail u skleněného zábradlí? 

Závěr: 

Svým rozsahem a úrovní zpracování splňuje nároky diplomové práce. I přes dílčí nepřesnosti a 
místy diskutabilní dispoziční řešení se jedná o práci kvalitní. Předloženou diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1,17 

Datum:  15. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


