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A. Architektonická část  

Navrhovaný objekt umístěný v Brně mezi ulicemi Kopečná a Studánka zdárně reaguje na 
konkrétní podmínky staveniště. Kladně hodnotím jeho technologickou ideu, přispívající k 
trvale udržitelnému rozvoji. Členění fasády, které nazývá "žebrováním", by mohlo být 
považováno za formální prvek řešení, je však zdůvodněno plněním normových podmínek 
oslunění dle diagramu oslunění. Student Hlaváček nabízí v dokumentaci širokou škálu 
velikostních kategorií bytů, což považuji za reálný přístup, obvyklý v investorské a 
developerské praxi. Návrh obsahuje průkazné vizualizace a další doplňující přílohy. Srovnání 
původní ateliérové práce (AG33) a dopracované architektonické studie komplexního projektu 
(AG36) prokazuje výrazný kvalitativní posun oproti původnímu řešení.  

Na ústavu ARC pracoval jako pomocná vědecká síla, jeho koníčkem je tvorba odborných 
tematických videí, jedno z nich uplatil při příležitosti výstavy k 10. výročí ústavu. 
 
Architektonickou část hodnotím klasifika čním stupn ěm A/1.  
 
 
B. Konstruk ční část  

Student Hlaváček Radek, zpracovával jako téma své bakalářské práce zadání „Novostavba 
polyfunk čního domu – Rezidence Kope čná“.  
 
Zadání vycházelo ze skutečných požadavků a reálných okolností daného místa stavby, tj. 
p.č. 1149 kat. území Staré Brno [610089], a to v majetku Statutárního města Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno. Především v úvodních přípravných 
fázích projektu student aktivně připravil všechny rozhodné projekční podklady, zhodnotil 
stávající okrajové podmínky návrhu. Jelikož dislokace objektu je lokalitou s poměrně hustou 
členitou stávající zástavbou a komplikovaným zakládáním, tak zejména shora uváděná 
přípravná fáze byla pro následnou práci stěžejní. 
 
Výsledkem projekční anabáze byl studentem zvolen konstrukční systém, související 
konstrukční prvky a subsystémy tak, že dané řešení splňuje požadované základní funkce, tj. 
statické, architektonické, tepelně technické, akustické, protipožární a další funkce vyplývající 
z požadavků na konstrukce pozemních staveb. V souvislosti se zmíněnými tepelně 



technickými vlastnostmi a množstvím specifických detailů stavby, však mohlo být 
přistoupeno k jednoduššímu výrazu a zpracování objemového řešení stavby spočívající v její 
členitosti, to vše při vědomí, že členitost vyplývá zejména z požadavků na proslunění 
vnitřních prostor objektu.  
 
V průběhu semestru student zpracovával projekt stavební části víceméně 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. 
 
Student tímto splnil kladené požadavky a cíle daného zadání práce na téma „Novostavba 
polyfunk čního domu – Rezidence Kope čná“ a s využitím svých dosavadních studijních 
znalostí z oboru prokázal dostatečnou odbornou úroveň. Kombinací shora uvedených faktů s 
vlastní iniciativou a systematičností v práci mohu konstatovat, že zvládl zadaný úkol. 
 
Konstruk ční část hodnotím klasifika čním stupn ěm A/1. 
 
 
 
Klasifikační stupeň ECTS:          S ohledem na vážené hodnoty architektonické a stavební 
části navrhujeme klasifikovat A/1   
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