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HODNOCENÍ  BAKALÁ ŘSKÉ   PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne  

Téma bakalářské práce:  FIT A BODY CENTRUM OSTRAVA ZÁB ŘEH 

Jméno a příjmení bakaláře (-ky): KAROLÍNA ŽIŽKOVÁ 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Ano, bakalářská práce odpovídá zadání v plném, požadovaném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Struktura bakalářské práce, včetně návaznosti jednotlivých částí odpovídá rozsahu a 
požadavkům zadání. Jedná se o zpracovanou ucelenou část stavebního celku fitness centra pro 
veřejnost. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
Pozemní stavitelství: Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD. 
Část bakalářské práce související s částí pozemního stavitelství je zpracována na velmi dobré 
úrovni grafické i technické.. 
Ke zpracování výkresové části nemám žádných dalších připomínek. 
 
Specializace – architektura: Ing. Arch. Tomáš Bindr 
Zpracování části architektonický detail  je provedeno na úrovni dobře.  
 
Architektura: Ing. arch. Dušan Rosypal 
Architektonická forma řešení objektu vychází z urbanistického konceptu stanoveného 
předcházejících atelierech. Cílem studie bylo zkvalitnit úroveň života v oblasti Ostrava –
Vítkovice, jehož součástí je i pozemek, na kterém je projektován objekt fitness centra pro 
veřejnost. Cílem bylo vytvořit centrum pro sportovní volnočasové aktivity s veškerým 
vhodným zázemím, které by funkčně doplnilo chybějící vyžití pro místní občany, provozně 
vytvořilo dobře fungující sportovní centrum a architektonicky a výtvarně vhodně doplnilo 
navržený sportovní areál a zároveň navázalo na průmyslovou historii místa. Účelem objektu je 
nabídnout běžné i netradiční sportovní vyžití pro místní obyvatele. 
 



Z hlediska stavebně konstrukčních detailů je rozpracována v běžném konstrukčním a 
projekčním standardu. 
  
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
Chybí detailní rozpracovanost připojení objektu na inženýrské sítě a technologie TZB. 
Dispozičně a stavebně je objekt velmi dobře zvládnutý. Naopak fasády objektu působí velmi 
jednotvárně a nekoncepčně. 
 
5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 
Bakalářská práce řeší možnosti řešení dostavby dlouhodobé velké proluky v území města. 
Řešený areál se nachází na území městské části Ostrava – Vítkovice v místě areálu chemičky 
Julia Rütgerse. Závody však byly roku 1980 uzavřeny a dnes je lokalita prázdná, dopravně 
velmi dobře napojitelná. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Charakteristika výběru a použití studijních pramenů je vyhovující.  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Z pohledu hodnocení formální stránky je předložená bakalářská práce zpracována adekvátním 
a odpovídajícím způsobem. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Bakalářská práci lze použít jako příspěvek k diskuzi nad možnostmi využití velkých 
stavebních proluk v městském prostoru typu brownfields. 
 
9. Práci hodnotím:  
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
Pozemní stavitelství: výborně 
Specializace: dobře 
Architektura: velmi dobře 
 
Bakalářskou práci hodnotím průměrem hodnocení jednotlivých částí:  
Velmi dobře 
 
 
V Opavě dne 22. května 2013                                                                                  . . . . . . . . . .  
                                                                                             podpis vedoucího bakalářské práce 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


