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Abstrakt:

,,Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v zimním semestru 2.

ročníku bakalářskeho studia. Tématem atelierové práce bylo vytvoření studie novostavby
mateřské školy. Cílem projektu bylo vývořit co nejvíc osvětlený a bezpečný prostor pro děti.

Řešené území se nachází v Brně a je vymezeno sevemím svahem a úpatím Špitberku při
ulici Údolní v kontextu s přiléhajícím parkem obitního trhu. Škota je navržená pro dvě
skupiny dětí 3-6 let o počtu 25 dětí v každé a pra 5 pracovníků' Vstup je ze zpevněné plochy
navazující na parkoviště a chadník ze severní strany. Št<ota 1e přístupna ze dvou stran, jsou

to vstupy pro rodiče a zaměstnanci.
Budova je tvořena kubickými tvary a je navržená ve formě zkráceného Účka což je ovlivněno
světovymi stranami a snahou oslunit co nejvíc společenských prostor.

Fasádu budovy tvořijednoduchá omítka a lamelová stěna z posuvných a otočných lamel na

oknech- Fasáda je provedena v jednoduchém stylu. Je to světle béžová omítka, která se
používá v niŽším a vyšším reliéfu. Hlavním barevným prukem jsou navžené různobarevné
venkovní posuvné hliníkové lamely.
objekt je odsunut od městské komunikace a předpokládá se, že volný prostor mezi školou
a komunikaci v budoucnu bude zastaven býovymi a administrativními objekty jako
prodloužení zastaveného prostoru z jižní strany."

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu D x ! n
2. Úroveň zoracování řešeného tématu n X n n
3. Přístup autora ke zpracování práce T x n f,
4. Vvužití odborné literatury a práce s ní n ! x tr

5. Formální, qrafická a iazyková úprava práce T X n n
6' Splnění požadavků zadání práce ! x n n



Hodnocení vedoucího ARG:
Bakalářská práce byla na základě doporučení státnicové komise z minulého roku

upravena resp. dopracována' Architektonické výrazivo se studentka snaŽila zkultivovat a
sjednotit, coŽ projektu zjevně prospělo. PřestoŽe by se itentokrát daly najít dílčí výtky, které
však přenechávám oponentovi, předloŽená práce se za roční dobu kvalitativně posunula.
Dopracování projektu lze tedy hodnotit jako splněné.
Dispoziční řešení se jevíjako v zásadě funkční a provozuschopné.
Formální a textová úprava práce je na odpovídající úrovni. Pouze v abstraktu jsou drobné
překlepy' Autorka pracovala samostatně a zodpovědně.
Architektonická studie prokazuje řemeslnou zručnost, nutnou pro zvládnutí profese
architekta bakaláře. Hodnocení stavební části přenechávám příslušnému vedoucímu PST'
Práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení vedoucího práce (PST):

Bakalářská práce byla řešena samostatně a konzultována v pravidelných termínech.
Studentka byla na konzultace připravena a vzhledem k časovému navýšení doznala práce
posunu jak v architektonickém řešení, tak i z hlediska stavebního. Studentka se snaŽila
vyřešit návaznosti navrŽených stavebních konstrukcí' konstrukčně i materiálově.
Dopracovala ověření předešlého konstrukčního řeŠení a ve velké míře se věnovala návrhu
skladeb a detailů. NavrŽené konstrukční řešeníje v souladu s typem objektu.

Celkové hodnocení a závěr:

Studentka zpracovala práci v ucházející kvalitě, kladně hodnotím celkové sladění a
doplnění jednotlivých výkresů i celé projektové dokumentace' Práci doporučuji k obhajobě'

Klasifikační stupeň podle ECTS: B I L,5
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