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Abstrakt:

,,Tématem bakalářšké práce je návrh městského domu, v proluce na ulici Hlinky. Řešená
parcela se nachází na Starém Brně. Parcela má specifickou polohu ve významné lokalitě -

Úpatí Žlutého kopce, v blízkosti Brněnského výstaviště. Parcela je Úzký obdélnik s uŽšÍ
stranou orientovanou k ulici. Je jednostranně přístupná z ulice Hlinky' V současnosti je
vyuŽívána na tři osobnÍ garáŽe, z větší části je však nevyuŽitá. Parcelou prochází opěrná
stěna, která zachycuje svah ze severní strany. Navržený objekt reaguje na svou lokalitu
hmotovým a prostorovým řešením' Doplňuje přerušenou uliční čáru. Hmotově navazuje a
zároveň propojuje oba přilehlé objekty' Výškově, objekt vytváří mírnou lokálnÍ dominantu,
avšak svou výšku potlačuje postupným uskakováním podlaŽí a jejich materiálovým
odlíšením. To zároveň odráŽí funkční uspořádání podlaŽí. objekt na zastavění vyuŽívá
celou parcelu' Funkčně je objekt řešen jako polyfunkční dŮm s převládající administrativnÍ
funkcí, a sekundární sloŽkou je trualé bydlení, konkrétně dva býy. objekt tak respektuje
stávající Územní plán. Jednou z priorit návrhu bylo přirodzené osvětlení' Parcela dovoluje
objekt prosvětlit jenom ze strany jiŽní a severní. Této skutečnosti se podřizuje hmotové a
dispoziční řešenÍ. Základné uspořádání dispozice je tvořeno uzavřetým úzkým pásem, kde
jsou umístněny komunikační a hygienické provozy a otvořeným prostorem s prosklennou
fasádou na obou stranách' Na jiŽní fasádu jsou umístněný provozy, které si nejvíce
vyŽadují denní světlo a zároveň nebrání pronikání světla do střednÍ části dispozice'''

Hodnocení práce studental
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1. Tvůrčí ořínos' kvalita architektonického konceptu ! X tr !
2. Úroveň zoracování řešeného tématu X ! ! I
3. Přístup autora ke zpracování práce X ! n n
4. Vvužití odborné literaturv a práce s ní x ! ! !
5. Formální' orafická a iazvková úorava oráce n X n !
6. Solnění oožadavků zadání oráce x n n !
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Hodnocení vedoucího ARc:

Návrh se vypořádává s úzkou exponovanou prolukou na reprezentativní brněnské třídě
Hlinky. Urbanistická i architektonická východiska lokality jsou reflektována a
v architektonické studii rozpracována.
Architektonické výrazivo řešené proluky, zejména pak fasáda do ulice Hlinky procházela
bohatým tvůrčím vývojem a postupnou proměnou, kde student prověřoval mnoho různých
variant a řešení' Tomáš Pill pracoval s vysokým tvůrčím nasazením a entuziasmem,
poctivě hledal řešení, které pro dané podmínky povaŽovalza nejlepší.
Není v tuto chvíli podstatné, zda předloŽený návrh dosáhl či nedosáhl ve všech ohledech
hledané dokonalosti, ale za cennější povaŽuji tvůrčí proces a kritické myšlení, kteý
student projektu věnoval, neboť tento přístup je ideální průpravou pro zvládnutí profese
architekta bakaláře v praxi.
Bakalářská práce spolehlivě splňuje poŽadavky zadání a nároky na bakalářskou práci,
která je průřezově zpracována na velmi dobré aŽ výborné úrovni.
PředloŽenou práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení vedoucího práce (PsT):

Co do vazby na klíčové aspekty, zejména tedy statické a technické řešení stavby, student
zpracovával projekt stavební části samostatně, s řádnými konzultacemi stavebně
konstrukčních částí. Návrh procházel v podstatě přirozeným projekčním vývojem, během
něhoŽ student upravoval zejména konstrukční koncepci, a to v přímé návaznosti na
koncepci provozní, koncepci materiálového řešení nosných konstrukcí horní a spodní
stavby, čímŽ často vyvstávaly projekční komplikace, na které byl student vŽdy schopen
aktivně reagovat, a které před samotným dokončením dokumentace postupně vŽdy
technicky řádně vyřešil.

Celkové hodnocení a závěr:
Student tímto splnil kladené poŽadavky a cíle daného zadání bakalářské práce na téma
shora uvedené a s vyuŽitím svých dosavadních studijních znalostí z oboru prokázal
adekvátní odbornou úroveň' Na základě kombinace shora uvedených faktů mohu
konstatovat, že zadaný úkol zvládl'

Klasifikačnístupeň podle ECTS= A l !
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