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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Projekt obsahuje složky, uvedené v zadání, a proto považuji zadání za splněné. Avšak technická část působí nedokončeně. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
 

V rámci urbanistické studie v předchozím stupni byla vymezena parcela, do které diplomant umístil objekt, nabízející různé 
prostory pro občanské aktivity. Přesné umístění této parcely však nelze z dokumentace vyčíst. Navíc ve studii chybí kontext 
stavby s okolím, není zřejmé, jaká je výška okolní zástavby ani charakter okolních ulic (viz otázky níže). Celá oblast mezi 
Argentinskou a Výstavištěm je však velmi atraktivní a pro daný účel vhodná. 
V konkrétním stavebním programu je náplň trochu netradičně pojatá a vyžadovala by možná lepší vysvětlení (viz otázka 
níže). 
Vnější forma decentně odráží vnitřní uspořádání pomocí stoupavě umístěných výrazných prvků na „společenské“ části 
objektu, ale podle mého názoru by vyžadovala ještě trochu promýšlení a skicování, takto působí v některých detailech 
trochu nehotově. Za chybu považuji, že celá tato část domu se v městské struktuře prakticky vůbec nesnaží v parteru 
komunikovat s okolím a procházet kolem velké části objektu by bylo velmi nezáživné. Jedná-li se o centrum občanských 
aktivit, očekával bych větší otevřenost a komunikaci s okolím. 
Výstavní křídlo objektu je s okolím více propojeno, ale protože z dokumentace nelze vyčíst charakter okolních ulic, není 
možné posoudit, do jaké míry je toto propojení promyšleno. Velmi zvláštně působí dva vstupy vedle sebe v obrovské holé 
stěně do Čapkovy ulice (pohled východní).  
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 

Provoz je rozdělen návštěvnicky do dvou křídel, servisně je však propojen. To považuji za dobrý tah, rozsáhlý objekt bude mít 
možnost flexibilnějšího využití, produkčního propojení jednotlivých akcí. 
Vstupní halu, která tvoří vlastně jakousi pasáž, považuji za prostorově trochu poddimenzovanou vzhledem k množství akcí, 
které se tu budou pravděpodobně konat. Navíc se do této pasáže otevírá pouze recepce a vstup do větší části a menším 
otvorem vstup do haly výstavní části, jinak se návštěvník pohybuje sevřený plnými stěnami. Příliš tuto otázku neosvětluje ani 
představený názor na interiér vstupní haly, který je pouze nahozený a působí nedokončeně. 
Vlastní provoz osobně považuji za zbytečně komplikovaný. Myslím, že dobře by se tu cítil spíše jen zcela pravidelný 
návštěvník, ostatní by potřebovali k orientaci obdržet mapku….  Na druhou stranu by asi řešení působilo prostorově 
zajímavě. 
Část objektu zůstává ve 2.PP nepodsklepena a není zřejmé proč. 
Z provozního hlediska také úplně nechápu, jak je řešeno zásobování objektu (přes hlavní vstupní pasáž?) ani jak je řešeno 
odpadové hospodářství domu. 
 

Kvalita technického řešení E - dostatečně 
 

Technické řešení je naznačeno poměrně skromně. Koordinační situace je součástí studie a je poněkud nepřehledná 
(v půdorysech jsou vyznačeny 3 vstupy, na situaci pouze 2, obrys objektu je zakreslen různými tloušťkami čar). V technické 
části je pak část půdorysu, řez a detailní řez s pohledem ve stejném měřítku, kde však některé věci nekorespondují (v 
pohledu se zdá, že vystupující část fasády je celá skleněná, v detailu je zřejmé, že to tak úplně není a dolní lem je omítaný. 
Detail u atiky je rovněž nezřetelný a není z něj pochopitelné, jak je obvodová část střechy ( mezi zábradlím a vnějším 
obrysem stavby) odvodněna. Na dalších technických výkresech (zřejmě koncept rozvodů) chybí legenda, což snižuje jejich 
informační hodnotu. V souvislosti s ne úplně propracovaným názorem na technické fungování stavby působí velmi 
nepřesvědčivě štítek PENB, zařazující stavbu do kategorie mimořádně úsporných straveb. 
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Konstrukční koncept naznačuje rozmístění stropních desek, ale je bez kót rozponů. 
Část objektu zůstává ve 2.PP nepodsklepena, což podle mého názoru nemá technické opodstatnění, není možné vyčíst 
předpokládaný prostorový koncept založení objektu. 
Tuto část považuji za nejslabší z celé diplomové práce.  
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
 

Práce je přehledná, logicky řazená, ale její informační hodnota je snížena absencí vyjádření kontextu stavby a některými 
nedokončenými částmi (interier, technická část). Grafická úroveň je dobrá. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Jedná se o dobré řešení provozně komplikovaného objektu. Projekt považuji za schopný obhajoby. 
Otázky k obhajobě: 

1. Dokázal byste popsat rozsah akcí a způsob fungování celého objektu? Kdo by provoz hradil a produkčně 
zajišťoval? 

2. Můžete jednoduchým schématem doplnit kontext objektu? (výška okolní zástavby a charakter okolních 
ulic) 

3. Jak si představujete zásobování jednotlivých provozů objektu a jak bude nakládáno s tříděným i směsným 
odpadem? 

4. Můžete představit koncept založení objektu? Z řezu je zřejmé založení na pasech, ale jak budou tyto pasy 
rozmístěny? Proč jste zvolil založení na pasech? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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