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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Polyfunkční dům Mlýnská' Brno
Lukáš Kvasnica

Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Jan MájelÝ Ph.D.
Vedoucí práce (PST): Ing. Dušan Hradil

Popis práce;
Abstrakt:

,,Bakalářská práce navazuje na ateliérový projekt polyfunkčního domu Mlýnská v Brně'
Návrh je vypracován do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro
provedení stavby. ŘeŠené Území se nachází jiŽně od centra města, v těsné návaznosti na
býualý textilní areál Vlněna. Hlavní myšlenkou návrhu je dotvoření prázdného nároŽí
Šujanova náměstí a funkčnÍ rozšířit Území Vlněna buslness centre o nové byty s
nadstandartním životním prostředím. Architektonický výraz navrhovaných objektŮ je
inspirován pŮvodní stavebnÍ strukturou prŮmyslových objektŮ s dominantní předsazenou
fasádou z reŽného zdiva. V rámci bakalářské práce je rozpracován solitérní 5 podlaŽní
býový dŮm se společným podzemním podlažÍm podzemního parkování a zázemí domu'
Zelená pobytová střecha podzemního parkování zároveň slouŽí jako vyvýšená platforma
polosoukromého vnitrobloku určeného pro rezidenty přÍstupná z ulÍce Mlýnská a z nábřeŽí
Ponávky.''

Hodnocení práce studenta :
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1. Tvůrčí přínos, lolalita architektonického konceptu X ! ! !
2. Úroveň zoracování řešeného tématu X D D !
3. Přístuo autora ke zoracování oráce X n D D

4. Vvužití odborné literaturv a práce s ní X ! ! !
5. Formální' orafická a iazvková úprava práce x ! ! !
6' Splnění oožadavků zadání práce x tr ! !
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Hodnocení vedoucího ARG:

Urbanistická i architektonická východiska jsou správně pochopena tvůrčím způsobem
rozpracována.
Práce je zpracována prŮYezově na vysoké úrovni s citem pro urbanistický i architektonický
detail. Architektonické výrazivo je decentní a kultivované bez okázalých gest a efektních
módních řešení.
Student pracoval s maximálním tvůrčím nasazením a entuziasmem. Nespokojil se
s řešením dobým a průměrným, ale vŽdy hledal řešení, které pro dané podmínky
povaŽoval za nejlepší. Tento tvůrčí přístup je ideální průpravou pro zvládnutí profese
architekta v praxi.
Bakalářská práce Lukáše Kvasnici spolehlivě splňuje poŽadavky zadání. Rozsahem a
hloubkou zpracování je práce nadstand-ardní'

Hodnocení vedoucího práce (PST):

Při řešení úkolu pracoval student s maximálním nasazením a pragmatickým přístupem, při
současném vyuŽití dohodnutých konzultací. Návrh procházel v podstatě přirozeným
projekčním vývojem, během něhoŽ student upravoval zejména konstrukční i provozní
koncepci budovy, koncepci materiálového řešení nosných konstrukcí horní i spodní
stavby, obvodového pláště budovy, čímŽ logicky vyvstávaly projekční komplikace, na které
student musel reagovat, a které před samotným dokončením smluvené dokumentace
postupně vŽdy technicky vyřešil.

S přihlédnutím k celkovému nadstandartnímu přístupu studenta k bakalářské práci, jeho
znalostem a dovednostem řešit architektonicky a konstrukčně zadaný úkol a dosaŽeným
výsledkům konstatuji, že zadaný úkol zcela zvládl'

Celkové hodnocení a závěr:
Práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS= A l L

Datum: 26. května 2020 Podpis vedoucího práce (ARC)
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