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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Práce splnila zadání ve všech čtyřech samostatně vymezených částech - předkládá urbanistické, architektonické,
dopravní i technické řešení daného území.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

C - dobře.

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.

Pro území je nalezen jeden z možných způsobů zástavby. Ačkoli celek vyznívá poněkud monotónně, je zde patrná
sympatická snaha o návrh lokálního centra, které by mělo formu úměrnou danému prostředí a drobnější lidské
měřítko. Po technické stránce není ovšem uvedený nápad dotažen zcela do konce.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

D - uspokojivě.

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.

Návrh přináší fungující schéma využití území - místy by však základnímu schématu prospělo výraznější obohacení.
Síť komunikací mohla být lokálně doplněna místy pro parkování návštěvníků, síť pěších tras místy pro oddech s
ostrůvky zeleně atd. Zvolená struktura lokálního centra s minimalizovanými vnitrobloky přináší řadu komplikací.

Kvalita technického řešení

C - dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Technické řešení lze obecně akceptovat. Upozornit je nutno na ostré křížení komunikací (nutné poloměry),
případně na problematičnost otáčení vozidel pro odvoz odpadu či stěhování v jejich slepých úsecích.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

C - dobře.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete
se ke grafickému zpracování práce.

Práce je rozsáhlá, obsahuje řadu úvah o širších souvislostech návrhu. Vyjádření je srozumitelné až na dílčí výjimky
(ve funkčním výkresu např. mate vyznačení dlažby centra zelenou barvou s korunami stromů apod.). Vizualizace
dobře ilustrují představu autora o využití veřejných prostorů, text by zasloužil pečlivou jazykovou redakci.

1/2

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Úkol je v každém případě splněn, od dobře založeného schématu by ovšem k dotaženému urbanistickému řešení
vedlo ještě několik tvůrčích kroků. Navržená struktura obsahuje i zajímavá místa - sympatická je například snaha
o drobné, danému místu adekvátní měřítko lokálního centra. Jeho zástavba vyznívá jako vcelku zajímavý
fragment kompaktního "městečka", zároveň však vyvolává některé otázky.
Otázka: lokální centrum. Vzájemné návaznosti objektů přinášejí ve střešní krajině viditelně nepříznivé detaily,
které by se jistě daly upravit (v tom případě ovšem mohly být v příznivější podobě rovnou navrženy). Také v
parteru objektů centra se kombinují některé nevýhody: prostory bytů jsou zde nedostatečně osvětleny, prostory
služeb nemají navrženo ani minimální zázemí (možná stálo za to špatně osvětlené prostory věnovat spíše zázemí
služeb než bytům), značnou část půdorysu navíc při takto situovaných rampách zabere prostor, v němž vozidla
klesají do podzemních garáží. Kompaktní zástavba vede k velmi sevřeným vnitroblokům (návrh vykreslený jako
3NP+P je popsán jako 4NP, což by v případě naplnění vedlo k vnitroblokům ještě výrazně stísněnějším). Jaké
úvahy opodstatňují takto sevřené řešení vnitrobloků s dopady do parteru domů?
Otázka: dlážděné plochy centra. Možná jen v důsledku výtvarného vyjádření vzniká dojem, že dlážděné plochy
centra kromě ústředního motivu stanice MHD obyvatelům mnoho nenabízejí (plochy ve shodné kvalitě i podání
mj. slouží k odstavení autobusů na konečné jižně od centra). Pokud nejde pouze o záležitost podání, vzniká
otázka, proč centrum v návrhu neoživují například příhodně rozmístěné předzahrádky kaváren, vodní prvek atd?
Otázka: umístění školky. Co vedlo k řešení, jež by v praxi přineslo celou řadu problémů - tedy k vybočení pavilonů
mimo školní pozemek? Některé pavilony jsou nejen napůl ve veřejné zeleni, ale i napůl v komunikaci. Jasným,
racionálním způsobem měl být vymezen pozemek školky a v jeho rámci rozmístěny pavilony.
Otázka: doprava v klidu a v pohybu. Na komunikacích je pouze několik víceméně pohotovostních stání, žádné
rozsáhlejší parkovací zálivy atd. Kde vozy návštěvníků parkují v případě svatby nebo i běžné větší oslavy či
návštěvy ? Jak se otáčejí na konci některých slepých komunikací (paprsků) vozidla pro stěhování nebo pro odvoz
odpadu? Jak jsou pro vozidla tohoto typu připraveny poloměry komunikací v křižovatkách?
Otázka: plochy pro oddech a práce se zelení. Kromě čitelného záměru lemování komunikací je území vysokou
zelení spíše "posypáno." Chybí tvorba prostorů pomocí vysoké a střední zeleně. Proč nejsou místy vymodelovány
souvislejší útvary? Jde o záměr? Ve vazbě na takto modelované útvary mohla pak vznikat i oddechová místa
s lavičkami v rozšířených úsecích komunikací, jež návrhu opět viditelně chybí (například v okolí rozhledny,
o jejímž významu text práce hovoří, ale i jinde).

Práce jako celek splnila zadaný úkol. Výsledné řešení vychází z dobře založeného schématu, mohlo být ovšem
v některých směrech přesvědčivěji dopracováno. Úvahy oponenta se pohybovaly mezi stupni dobře
a uspokojivě, k příznivějšímu hodnocení nakonec vedl značný rozsah úkolu a také to, jakým způsobem práce
dokumentuje poctivé vlastní úvahy autora o širších územních souvislostech, optimálním způsobu zástavby či
kvalitě bydlení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 20.06.2016

C - dobře.

Podpis:
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