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O P O N E N T N Í      P O S U D E K  

Vypracoval:   Prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran 

Bakalářská práce Elišky Kubišové zpracovává návrh administrativní budovy ve fázi projektu ke 
stavebnímu povolení.  
 
Urbanistický koncept 
Umístění a zvolená koncepce rozsáhlé administrativní budovy, kterou bakalářská práce dokumentuje, 
není urbanisticky vhodným řešením lokality, i když vlastní návrh objektu není v zásadním nesouladu 
s připravovaným návrhem Metropolitního plánu. Příliš hmotný objem nečleněného sedmipodlažního 
jednolitého hranolu osově dominuje Vídeňské třídě a svým umístěním znejasňuje - „ucpává“-  
potřebné předpolí stávající kompozice areálu Thomayerovy nemocnice. Příliš hmotnými stavebními 
objemy se blokuje veřejně využitelný prostor v předpolí nemocnice v návaznosti na MHD a stanici 
metra. Umístění budovy těsně na hraně chodníku navíc neumožňuje Vídeňskou třídu v parteru např. 
osázet stromy, umístit předjezdová podélná stání apod, zamezí se budoucí možné transformaci této 
dopravně frekventované ulice na očekávaný charakter městského bulváru. 
 
Architektonický koncept 
Administrativní budovy současnosti by měly respektovat probíhající změny v pojetí pracovního 
prostoru a umožňovat jeho využití pro jiný, kreativnější styl práce, odpovídající spíše nalézání místa k 
jednání, hierarchicky kategorizovaným diskuzím a setkávání se více, než pouhou koncentraci na 
vyplnění normově použitelné plochy pro administrativní provoz….  
Navržené architektonické řešení domu je střídmé, tvarově lapidární, omezující se na kombinaci 
plných parapetních pásů a prosklených horizontálních okenních pásů po celém obvodu budovy 
s pravidelným rastrem otevíraných oken, prostřídaných po patrech. Parter tvoří plně prosklené 
plochy výkladců. 
Dispozice je racionální, plně respektující, maximální využitelnost půdorysu, ne příliš efektivní se jeví 
bohatě dimenzovaná schodiště s vloženými výtahy, zároveň prostorově velkorysé požárně chráněné 
vnitřní prostory před výtahy. 
 
Závěr 
Diplomantka předvedla velmi zodpovědně pečlivě a technicky důsledně propracovaný projekt 
administrativní budovy velkého rozsahu, zvládla vyprojektovat statické schéma domu, navrhnout 
funkční systémy TZB včetně dalších náležitostí nutných pro zpracování kompletní dokumentace k SP.  
 
Bakalářská práce jako celek splnila cíle zadání a je formálně i obsahově kompletní. 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře (2). 
 
 

V Praze, dne 19.06.2018        Zdeněk Jiran 


