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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční objekt Liberec 
Jméno autora: Nikola Moravcová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Petr Neuman 
Pracoviště oponenta práce: Praha 8 - Karlín 

 
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. 

Autorka diplomové práce splnila zadání.  

          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncepce urbanistického řešení působí celkem přirozeně, vyrovnaně a účelně. Autorka vytváří podél přilehlé 
komunikace výrazný motiv čtyřpodlažních hmot, které se vyhýbají stávajícím objektům a tím vytvářejí prvek 
náměstí. V jižní části jsou umístěné bodové objekty, které jsou rovněž použity v uliční části výstavby a vytvářejí 
tak jednotný motiv celé koncepce. V situačním řešení vypadá návrh jednotně vyřešen. V nadhledové 
perspektivě mi připadá řešení trochu nevyvážené, výškový rozdíl bodových objektů v přední a zadní části je 
možná až příliš velký. Umístění dvou věžových staveb v části náměstí mi připadá v předdiplomní části trochu 
náhodné. Západní budova je umístěna přímo za stávající stavbou. Nicméně celé toto řešení vychází z jasně 
formulovaného principu navrhované zástavby. 
V diplomové části autorka tuto střední část svého návrhu vyjímá a přisuzuje novému řešení vlastnosti, které do 
celkového konceptu již nepatří. Jako kdyby se zalekla přílišné strohosti budoucího řešení, natáčí diplomantka 
trochu chaoticky budovy různými směry. Tím bohužel porušuje princip a koncepci její vytvořené lokality.  
V řešení samotných objektů postupuje autorka standartně. Škoda, že spojující krčky budov vytváří výškově 
rozdílně a tím opět narušuje jednotnost řešení.  Samotný architektonický výraz budov je příkladem 
standartního řešení vyšších bodových staveb určených pro bydlení. Do výrazných horizontálních linií balkonů 
jsou vsazeny okenní otvory s fasádním obkladem. Aby dům nepůsobil příliš fádně, jsou mezi balkonové desky 
uloženy stínící prvky. Bohužel toto řešení je již hojně používaným motivem obdobných budov, nejen ve 
studentském prostředí. Autorka se mohla pokusit tuto zaběhnutou formu svým návrhem více obohatit. 
 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Samotné dispoziční řešení není provedeno špatně nebo závadně, ale nepřináší žádné nové či inovativní prvky, 
je provedeno standartně. 
Základním nedostatkem celého dispozičního řešení je mylný předpoklad velikosti jednotlivých kategorií 
bytových jednotek, který je daný zejména nedostatkem reálné praxe. Diplomantka umísťuje do objektů větší 
množství bytových jednotek 4+kk o velikosti přibližně 147 m2. Tato velikost bývá v praxi použita jen 
v omezeném množství. Podobně předimenzované jsou i byty 2+kk o velikosti 84 m2. Ani velikost 53 m2 
bytových jednotek kategorie 1+kk není zcela standartní. Domnívám se, že toto řešení není odůvodnitelné 
vzhledem k významu lokality. 
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Pokud autorka zvolila takto velké plochy bytů záměrně, mohla přistoupit v jejich návrhu s větší invencí a 
zejména pak jednotlivé byty obohatit o další prostory, jako jsou skladové prostory, samostatné šatny či 
prádelny, spíže atd. 
V úrovni 1pp mohly být sklepní kóje lépe rozmístěny vzhledem k poloze samotných bytových schodišť.  
 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Autorka v konstrukčním řešení použila ŽB skeletový systém s ŽB jádrem. V hlavním půdorysném stavebním 
výkresu nenalezneme výraznější chyby. Šírka schodišťových ramen s oboustranným zábradlím by byla zřejmě 
nedostačující. V detailu balkonových desek by mohla být problematická tloušťka tepelné izolace za prvkem 
žaluzií. Pokud autorka použila skleněné zábradlí, mohla se pokusit o řešení se skrytým uchycením s vyloučením 
nosných konstrukcí zábradlí. Vyložení balkonových desek 1300 mm mi připadá pro takto velké byty 
nepoužitelné. Autorka umístila na balkonové desky dlažbu na podložkách a odtok dešťové vody navrhuje 
přepadem před úrovní stínících prvků. Vhodnější by bylo zřejmě najít řešení s řízeným odtokem vody dešťovými 
svody.   
 

 

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. 
Diplomová práce je provedena srozumitelně v celém svém rozsahu. Dokumentace má jednotnou grafickou 
úroveň, která není špatná, ale nepřekvapí výraznějším nápadem a či vlastním stylem.  
Z mého pohledu mohla autorka zvolit trochu osobitější formu, jak samotného grafického pojednání celé práce, 
tak jednotlivých vizualizací a pohledů.  

 

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. 
 

Studentka vytvořila v předdiplomní části urbanistický typ zástavby, který dovedla do vyrovnaného a jednotného 
konceptu. Ve fázi diplomového projektu však tuto jednotu a vyrovnaný koncept porušila, aniž by k tomu, podle 
mého názoru, měla výrazné důvody. Upravené objekty, zasazené zpět do celkového urbanistického řešení, působí 
jako dva rozdílné projekty bez vzájemných vazeb. 

Celá práce se vyznačuje po stránce dispozičního i architektonického řešení kvalitou, která odpovídá běžnému 
standardu takto řešených staveb. Stejné hodnotím i grafické řešení a celkové pojednání práce. Studentka se měla 
ve své poslední školní práci pokusit o vlastní osobitější řešení ve všech jeho stránkách. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
Datum: 13.6.2019     Podpis: 


