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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ   PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne  

Téma bakalářské práce:  ZÁZEMÍ LÁZNÍ S APARTMÁNY,  AREÁL JEREMENKO 

Jméno a příjmení bakaláře (-ky): MARTINA HOLUBOVÁ 

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 ČÁSTI 
LÁZEŇSKÉHO KOMPLEXU v rámci průmyslového areálu Jeremenka v Ostravě 
Vítkovicích. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
Pozemní stavitelství: Ing. Zdeněk Peřina, PH.D. 
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. Dušan Rosypal 
Zpracování části architektonický detail  je provedeno na úrovni velmi dobře.  
 
Architektura: Ing. arch. Dušan Rosypal 
Architektonická forma řešení objektu vychází z urbanistického konceptu stanoveného 
předcházejících atelierech. Navazuje na předešlou urbanistickou studii vypracovanou v rámci 
semestrální práce ATT III. a na architektonickou studii v rámci semestrální práce ATT IV. 
Cílem studie bylo využít stávající AREÁL JEREMENKO zkvalitnit úroveň života v oblasti 
v této části lokality v Ostravě –Vítkovicích, najít řešení náplně dnešní z části využitého území 
pro účely služeb, rekreace a lehkého průmyslu. 
Pozemek byl řešen jako kombinace rekonverze průmyslových objektů pro rekreační účely 
s hledáním využití vydatného zdroje teplé podzemní užitkové vody v bývalém dole LUIS. 
Předmětem řešení je ucelená část lázeňského objektu pro veřejnost včetně umístění 
apartmánových bytů. 
Z hlediska stavebně konstrukčních detailů je rozpracována v běžném konstrukčním a 
projekčním standardu. 
  



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Jedná se o část poměrně složitého komplexu lázeňského domu , využívající teplé důlní vody 
pro rehabilitační účely. Studentka řešila pouze jednu část apartmánového domu s umístěním 
rehabilitace v 1.PP. 
Z hlediska pozemního stavitelství je projekt velmi dobře zvládnut. Dispozičně působí ale 
velmi rozpačitě, v 1.PP jsou umístěny vlhké provozy, které budou vyžadovat náročnou VZT, 
v 1.NP je umístěna velká a ne příliš využitá hala, ve 3NP je navržen Apartmánový byt těžko 
přístupný částečně exteriérovým a částečně interiérovým schodiště. Fasády objektu působí  
fukcionalisticky, ale je otázkou zda vnitřní prostory budou dostatečně osvětleny. 
Studentka v architektonickém detailu řešila prvky fasádního pláště, jsou zpracovány 
standardním způsobem bez vlastní invence. 
Projektu by prospělo detailnější zpracování architektonického detailu a řešení konstrukčních 
detailů mimo doložených typových řešení. Zejména důraz na hlavní architektonické řešení 
vstupu do objektu. 
 
5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Bakalářská práce řeší možnosti řešení dostavby dlouhodobě nevyužitého bývalého 
průmyslového areálu na území městské části Vítkovice, přínosem je návrh a smysluplné 
využití teplé důlní vody.  
 
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 Ostravě dne 20. května 2014                                                                                  . . . . . . . . . .  
                                                                                             podpis vedoucího bakalářské práce 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


