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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  POLYFUNKČNÍ DŮM Villapark Spiritka 
Jméno autora: Bc. Kristýna Soukupová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing.arch. Tomáš Fišar 
Pracoviště oponenta práce: Samostatný architekt 

 
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. 

Projekt je zpracován v nadstandardním rozsahu. I přes velké penzum práce, kterou musela autorka odvést v technické a 
konstrukční části, obsahuje diplomová práce množství kvalitních výkresů nad rámec zadání.  

          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Projekt vychází z urbanistické studie zpracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistickou studii tvoří zdařilá 
kompozice, kterou formuje ulice administrativních objektů a organické veřejné objekty doplněné rozvolněnou bytovou 
zástavbou. Diplomní projekt se zabývá návhrhem výškového objektu v jižní části území. Autorka představuje suverénně 
působící dům s velmi zřetelným architektonickým konceptem. Systém předsazených betonových rámů je ve spodní třetině 
přerušen ,,terasovým‘‘ podlažím s květníky na vzrostlejší zeleň, které vhodně přerušuje jinak monotónní fasádu. Dům 
působí kultivovaně, sourodě a moderně. Z architektonické stránky je velmi dobře zvládnutý.  
Autorka, pro mě trochu překvapivě, řeší objekt jako polyfunkční, nikoliv jako čistě obytný, jak bylo zamýšleno v 
předdiplomním projektu. Kombinace administrativní a obytné funkce vyvolává potřebu dvou schodišťových jader, které 
zabírají velkou část plochy půdorysů ve spodní třetině objektu. Toto řešení znemožňuje umístění jednoho centrálního 
schodiště do středu objektu, což by bylo ekonomičtější a umožnilo by využití všech ploch, které je možné přirozeně 
osvětlit. Další otázkou jsou sdílené terasy. Dvě podlaží teras tvoří přechod mezi administrativní a bytovou částí. Ty 
pomáhají estetice domu, na fasádě výrazně rozdělují obě části. Podle mého názoru by ovšem stačila pouze jedna s vyšší 
konstrukční výškou, dvě považuji za nadbytečné. Jako problémovou také vidím střešní terasu. Všechny byty mají vlastní 
terasy a tato sdílená by byla nevyužitá, navíc by se musela zajistit její správa a údržba. Údržba veškeré zeleně na objektu je 
také otázkou, protože by byla velmi časově i finančně náročná.  

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Z dispozičního hlediska nemám ke vstupní a administrativní části větší výtky. Problematicky na mě působí samostatné 
patro na relaxační zónu, podle mého názoru by v praxi nebylo příliš využívané. Větší výtky mám k logice řešení bytů. U bytů 
typu 3+kk a mezonetů je nevhodně zvolená orientace vůči světovým stranám. Zatímco obývací pokoj s kuchyní jsou 
umístěny na severozápad, hlavní ložnice je orientována jižně. Mám také obavu, aby při předsazení konstrukce o 1,8 metru 
před všechna okna obytných místností, nebyla míra zastínění příliš velká. Přestože byt má užitnou plochu přes 100 m2, 
nabízí pouze jeden dětský pokoj a jednu koupelnu, navíc pouze se sprchovým koutem, a jedno WC. Byt se zvolenou 
metráží by měl nabízet větší uživatelský standard. Toto je ještě markantnější u mezonetových bytů, kde se sice zvětšují 
plochy místností (ložnice 30m2), ale nezvyšuje se uživatelský standard. U bytů o rozloze jen málo pod 200 m2 bych očekával 
vlastní koupelny pro ložnice, šatny atd.  
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Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Autorka objekt navrhuje jako železobetonový skeletový systém se ztužujícím jádrem, které tvoří schodiště bytové části. 
Toto řešení je vhodné, navržené rozpony jsou ekonomické a možné.  V technické zprávě je zmíněno, že voda z retenční 
nádrže bude využívána na zalévání zeleně. Toto považuji za rozumné, nicméně nádrž je umístěna pod zemí a voda by se 
musela do pater čerpat. U výškového objektu se nabízí její umístění u vrcholu objektu, odkud by bylo zavlažování mnohem 
snažší. Vjezd do podzemních garáží působí kostrbatě a v praxi by byl problematický. Šířka komunikace v garážích sice není 
kótována, ale poměrově je menší než hloubka parkovacího stání (5,5m). Systém dvojího vyjetí není pro parking bytového 
domu komfortní.  Stavební výkresy obsahují drobné nedostatky, jako je chybné kreslení schodiště, nebo absence výšek 
otvorů v půdorysech. Až na tyto drobné nedostatky je technická část zpracována velmi kvalitně, podrobně a přehledně. 
Architektonické detaily jsou zpracovány profesionálně a velmi detailně.  

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je zpracována na nadstandardní grafické úrovni. Vyzdvihuji velmi příjemnou grafiku půdorysů a architektonických 
detailů.  Autorka dokládá množství interiérových vizualizací, které působí velmi útulně a osobitě. Výtku mám k textové 
části, kde jsou některé formulace příliš osobní a působí neprofesionálně.  

 

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. 
 

Kristýna Soukupová zpracovala velmi povedenou diplomovou práci, která předkládá ucelený a do detailu vyřešený 
návrh polyfunkčního objektu. Budova působí po architektonické stránce výborně, dispozičně ale vykazuje několik 
nesrovnalostí. Autorka prokázala že je schopná velmi dobře vyřešit složitou architektonickou úlohu velkého 
rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Otázky k obhajobě:  
 
1. Řešení bytů z ekonomického hlediska. Jaké jsou plošné nároky na místnosti (minimální, komfortní, 
nadstandardní)? Co zvyšuje uživatelský standard bytů? Je vhodné umisťovat k pokojům vlastní koupelny a šatny a 
v jakém případě? Je možné po této stránce nějak vylepšit Vaši dispozici?  
 
2. Stínění a orientace místností vzhledem ke světovým stranám. Jaká je ideální hloubka předsazené konstrukce? 
Jaké jsou výhody a nevýhody v zimním a letním období? Jaká je vhodná orientace pokojů vzhledem ke světovým 
stranám, jak se toto mění vzhledem k teplotám posledních let?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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