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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  INNOCUBE INOVAČNÍ CENTRUM MLADÁ BOLESLAV 
Jméno autora: Bc. Květa Krupičková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 129 Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Petr Job 
Pracoviště oponenta práce: Dřevocomp, s.r.o. 

 
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. 

Diplomová práce je zpracována na základě předcházející urbanistické studie administrativního a správního centra na 
hlavních přístupových osách do areálu Škoda Auto, a.s. zahrnujícího  kromě Inovačního centra INNOCUBE celou řadu dalších 
funkcí. Navrhovaný objekt INNOCUBE je situován ve středu tohoto území přímo nad v  tomto prostoru pod povrchem 

vedenou třídou Václava Klementa. Z hlediska svého zadání je práce zpracována poměrně obsáhle v celém zadaném rozsahu, 
snad jen parter takto navržené stavby by zasluhoval podrobnější dopracování v  členění, barevnosti a materiálech. 
Předkládaný návrh interiéru řeší jeden z odpočinkových prostorů prakticky jen ve hmotách a uspořádání.  
Vydaná dokumentace je ve všech zpracovaných částech přehledná, zpracování je na velmi dobré úrovni jak v textové, tak v 

grafické části a v dostatečné míře dokumentuje záměry autorky a její architektonický názor. 
          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Architektonicky je úloha zvládnuta s invencí a profesním zaujetím. I když hmotové řešení „vychází ze slova innoCUBE“ a je 
připodobněno kostce, v návrhu obsaženém v diplomní práci se jím autorka nenechala příl iš svázat a výsledná forma má 

podstatně větší dynamiku, což je patrné zejména na vizualizacích. Mám za to, že autorka ve své práci prokazuje konzistentní 
architektonický názor od měřítka hmotového řešení až po podrobnost, bohužel jen omezeně dopracovaný do návrhu 
materiálů a detailů. 
S velkou erudicí a zájmem je navrženo řešení parteru, které vychází z umístění objektu na uměle vytvořeném vyvýšení, 

bohužel je dokumentováno jen v situaci a vizualizaci, navržené vodní prvky, schodiště a stupňovitá místa k  sezení by 
zasluhovaly bohatší prezentaci.  
 

Grafické zpracování je provedeno kvalitně s dostatečnou profesní kulturou. 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Předmětem návrhu je rozsáhlý objekt s  poměrně neurčitou, přesto velmi  pestrou funkční náplní. Autorka všechny obsažené 
provozy ve své diplomové práci vyřešila velmi přehledně a bezkonfliktně, s  příslušně navrženými  obslužnými prostory, pouze 
v přízemí, kde je auditorium s 210 místy a kavárna by měla být hygienická vybavenos t bohatěji dimenzovaná.  

Bar ve 4. NP má kapacitu cca 50 míst, navíc k němu přiléhá terasa (letní provoz?). Provoz baru včetně celého zázemí je 
navržen s  rozdělením na všechny potřebné provozní funkce, otázkou je pro mne jen zásobování, pravděpodobně je možné 
pouze některým z osobních výtahů.  

Terasy v jednotlivých patrech u diagonální osy objektu mají hloubku cca 14 m, při konstrukční výšce pater 5 m se obávám, že 
jejich prosvětlení nebude dostatečné.  
I když je uvedeno, že střecha je nepochůzná, přesto mi  chybí její výkres, ze kterého by bylo zřejmé její celkové uspořádání, 
ukončení vzduchotechnických šachet, výstupy na střechu, event. další prvky.  
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Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Konstrukční řešení objektu je přehledné a logické a odpovídá navržené architektonické formě. I když jsou prakticky všechny 

fasády navrženy v kombinaci prosklených stěn a předsazených svislých hliníkových lamel, není z dokumentace patrné členění 
oken ani jejich materiál, uchycení systému stínění svislými lamelami je zpracováno pouze ideově a ne úplně přesvědčivě. 
V tabulkové formě jsou uvedeny skladby rozhodujících konstrukcí, doložené konstrukční detaily jsou standardní.  
Část TZB se omezuje na návrh vodovodu a kanalizace, je zpracována v dostatečné míře. Pravděpodobně omylem je 

v detailech rozvodů V + K u bidetu uveden popis klozet. Ostatní technická zařízení budov jsou pouze popsána v  textu 
souhrnné technické zprávy. 
Dále je doloženo základní řešení požární bezpečnosti stavby a energetický štítek. 

Samostatně je proveden základní popis statického řešení stavby s  výpočtem vybraných konstrukcí. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je z hlediska zadání předložena v celém zadaném rozsahu , v některých okruzích by kvalitní autorčin návrh zasloužil  
větší míru podrobnosti. Vydaná dokumentace je na velmi dobré úrovni v grafické i  textové části a  přehlednou formou 

dokumentuje architektonický záměr autorky.  
Výše uvedené poznámky k možnému doplnění nebo prohloubení některých částí jsou motivovány komplexnějším pohledem 
na možné užívání stavby a její architektonické a provozní pojetí, nesnižují ale kvalitu autorčiny práce. 
 

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.  
Předložený diplomní projekt je svým rozsahem a volnou náplní poměrně obtížný, objemem svého zpracování a mírou 
podrobnosti splňuje požadavky na diplomovou práci ve všech ohledech. Autor ka v návrhu i jeho dokumentaci dostatečně 
prokazuje svojí architektonickou invenci i  zájem o kvalitní splnění zadané práce.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.6.2019     Podpis: 

                                                                                                                               


