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A. Architektonická část
Polyfunkční objekt je navržen jako volnočasové ekologické centrum s pronajímatelnými prostory pro
firemní klientelu. V těžišti dispozice je víceúčelovy sál, doprovázený několika klubovnami určenými
pro vzdělávací a kulturní aktivity, kavárna a další doprovodné provozy (učebny, dílny, kanceláře).
Chodba uprostřed dispozičního trojtraktu je standardním řešením' při její délce nepříliš nápadiým. U
legend schází rozměry místností, jako důležity orientační údaj.
Ze situačního řešení není zřejmé umístění v prostoru Kraví hory, ani osazení do okolního svažitého
terénu' Řezy terénem jsou nepřesvědčivé.Totéžplatí o celkovém architektonickém výrazu stavby.
Celkoqý prostorový obraz objektu je dokumentován v ptačí perspektivě architektonickou skicou' která
neposkytuje dostatek informací o architektonické hodnotě navrhovaného objektu.
Studentka Marková bakalářskou práci dokončila s ročním odkladem jejího odevzdání' Ale ani po roce
nebyla schopna studii pcli.'funkčního dcmu copracovat do odpovídající kvality a clokonce ji ani
bezchybně r,ytisknout.
Výsledky ateliérové tvorby za celé bakalářské studium hodnoceny známkami A - E. Dosažený
celkový průměr za studium 1'98.
S ohledem na výše uvedené hodnotím architektonickou část dokumentace E - dostatečně

B. Konstrukční část
Studentka Marková Tereza, zpracovávala jako téma své bakalářské práce zadání ,'Polyfunkční dům,
Brno _ Kraví hora".

Zadání vycházelo ze skutečných požadavků a reálných okolností daného místa stavby,Íj' p.č' 741,
7 4011-7 , 721 kat' území Brno Veveří |6103"12], a to v majetku statutárního města Brno. Především
v úvodních přípravných fázich projektu studentka aktivně připravila všechny rozhodné projekční
podklady, zhodnotila stávající okrajové podmínky návrhu. Jelikož dislokace objektu je významnou
rekreační lokalitou města Brna, vyžadovala koncepce návrhu atypické urbanistické a architektonické
řešení, s těsnou vazbou na řešení konstrukění ' Zejména shora uváděná přípravná fáze byla pro
následnou práci stěžejní.

Výsledkem projekční anabáze byl studentkou zvolen konstrukční systém, související konstrukční
prvky a subsystémy tak, Že dané řešení splňuje poŽadované základni funkce, tj statické,
architektonické, tepelně technické, akustické, protipožární a další funkce vypl;iruající z požadavků na
konstrukce pozemních staveb' V souvislosti se shora uvedeným, však nutno poznamenat, že díky
rozsahu navrženého řešení objektu, jeho atypičností a zatím plně nenabiými zkušenostmi studentky'



jež nelze ve fázi současného studia očekávat, trpí dokumentace množstvím nedostatků, né však zcela
zásadního charakteru.

V průběhu semestru studentka zpraeováva|a projekt stavební části vícernéně samostatně

s konzultacemi stavebně konstrukčních částí. Průběh projekčních prací si vyŽádal drobné dílčí změny
v konstrukčním i provozním návrhu' koncepci materiálového řešení nosných konstrukcí a obvodového
pláště budovy čímž vyvstaly drobné komplikace

Studentka tímto splnila kladené požadavky a cíle daného zadání práce na téma ,'Polyfunkční dům,
Brno _ Kraví hora" a s využitím sqých dosavadních studijních znalostí z oboru prokěnala
dostatečnou odbornou úroveň' Kombinací shora uvedených faktů s vlastní iniciativou a
systematičností v práci mohu konstatovat, že zvládla zadaný úkol a hodrrotím známkou C.

Klasifikační stupeň ECTS. Vzhledem k váŽeným hodnotám architektonické a
konstrukční části navrhujeme klasifikovat C/2
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