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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Multifunkční sportovní wellness centrum džbán 
Jméno autora: Bc. Michal Čížek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Zdeněk Hirnšal 
Pracoviště oponenta práce: Vertigia system s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  

Diplomová práce je svým rozsahem i výsledným zpracováním výjimečná. Zadání tohoto rozsahu bude v praxi řešit 
tým odborníků mnoha profesí a tady byl zpracovatelem jeden člověk. 

Urbanistické začlenění multifunkčního sportovně-relaxačního objektu na severovýchodní straně nádrže Džbán je 
správné, jeho rozvinutí směrem k ústí údolí Divoké Šárky logické. Doplnění bytových domů podél ulice Evropské 
uzavírá lokalitu na rozhraní město/příroda a vhodně doplňuje stávající strukturu. 

Kladně hodnotím příjezd pro MHD pod zemí, situování parkovacího domu v zástavbě na JZ straně Džbánu a 
maximum pěšího pohybu okolo nádrže bez rušivého vlivu dopravy. 

Samotný objekt má velmi silnou architektonickou formu, nejen hmotově ale i konstrukčně. Použití moderních 
materiálů, konstrukčních prvků i technických zařízení svědčí o vysokém nasazení diplomanta. Počet i grafika 
výkresů od vizualizací k detailu dostatečně odpovídají rozsahu DSP.  

Požadovaná náplň centra je velmi bohatá. Rozmístění širokého spektra činností je promyšlené, oddělení mokrých 
a suchých provozů, orientace ke světovým stranám i komunikační jádra mají svoji logiku. 

Pro lepší orientaci by pomohlo barevné provozní schéma jednotlivých podlaží, nebo ještě lépe axonometrická 
sestava všech pater, která by byla při takové složitosti lépe čitelná. 

Podle mého názoru ovšem parkování nepatří do 1.NP a také množství ramp a okolních provozů v PP negativně 
ovlivňuje počet parkovacích míst . 

Z pohledu technických sítí je vidět, že diplomant má systémy TZB dotažené a nikoli nahodilé. 

Otázky k obhajobě: 

Proč jsou bazény vysazeny nad desku 1.NP (dutina pod bazénem v řezu)? 

Může fungovat restaurace provozně samostatně při uzavření sportovních provozů?   

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 30.5.2022     Podpis: Ing. arch. Zdeněk Hirnšal 


