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Název práce:

Autor práce:
Vedoucí práce (ARC):

Vedoucí práce (PST):

Popis práce:

Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údotní u obilního trhu v městské

části Brno-Střed. Práce usiluje o vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce

v daném místě. Vlastní objekt školky je jednopodlažní se zelenou střechou přístupnou z

terénu. št<olt<a má vlastní oplocenou zahradu pro venkovní aktivity dětí a zároveň přímo

sousedí se vzdělávací institucí otevřenou zahradou Nadace partnerství.

Hodnocení vedoucího práce (ARC):

Umístění školky v zahradě počítá s dostavbou proluky v ulici Údotní. VyuŽití této ,,rozvojové
plochy'' je však do značné míry omezeno objektem navržené školky a především velmi těsným

kontaktem s příjezdovou komunikací ve dvorní části. Hmotové a dispoziční řešení je

kultivované a přehledné, řešení exteriéru budovy je poněkud nesourodé. Zejména

severorýchodní a jihoýchodní fasády působí ne zcela architektonicky vyrovnaným dojmem,

objevují se na nich prvky neŽádoucí technické symetrie, která jakoby náhodou vyšla z
půdorysu. Řešenífasád by si zasluhovalo ještě nějakou Wůrčí invenci. Je otázka proč se autor

alespoň nepokusil některé místnosti prosvětlit horním osvětlením, Čímž mohl vyřešit mnohé

problémy s umístěním miniaturních větracích okének do umyváren a wc apod'?

Autor pracoval průběžně, k tématu přistupoval zodpovědně'
Práci doporučuji k obhajobě' Navrhuji hodnocení klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5
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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Filip Gladiš
lng. arch.Jan Májek, Ph.D.
lng. Roman Brzoň' Ph.D.



Hodnocení práce studenta (PST):
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'l. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu x ! ! !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! ! !
3. Přístup autora ke zpracování práce x ! n !
4.Yvužití odborné literaturv a práce s nÍ X ! ! !
5' Formální, grafická a iazyková úprava práce x ! ! n
6. Splnění požadavků zadání práce Ýl tr n !

Celkové hodnocení a závér (PST):

Student splnil svůj Úkol v celém rozsahu zadání. Výkresová dokumentace i textové přílohy
splňují srým rozsahem požadavky na bakalářskou práci' Výkresová i textová část obsahuje
všechny poŽadované přílohy. Student se dovede orientovat v odborné literatuře, platné
legislativě a normativních požadavcích. Znalosti získané studiem na stavební fakultě aplikoval
při vlastním řešení bakalářské práce' V průběhu zpracování bakalářské práce přistupoval ke

sWm povinnostem velice zodpovědně a ýsledná práce je zpracována velmi pečlivě a
přehledně. Přístup studenta v průběhu celého školního roku, byl vzorný, příkladný a po lidské
stránce rozhod ně nadsta ndardní'

Celkové hodnocení (PsT) + (ARC). Klasifikačnístupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 26' Února 2018

Podpis vedoucího práce (ARC)

Podpis vedoucího práce (PST) 




