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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Diplomová práce odpovídá zadání a je prezentována v plném a srozumitelném rozsahu. 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předdiplomní studie zabývající se urbánní analýzou celého města, definování vývoje a 
specifika, veřejné prostory atd. byly dostatečně studentkou popsány ústní formou avšak 
chybí mi podrobnější prezentace např. v textové formě. 
Druhá část diplomové práce kontinuálně navazuje, avšak chybí mi podrobnější grafický popis 
řešené lokality ve formě fyzického modelu nebo 3D modelu z ptačí perspektivy, specifikace 
polohy záběru fotografií tak, aby byl prostor sídliště prostorově pochopitelnější. 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Urbanistické řešení: 
Diplomantka Lucie Binarová se snaží zhodnotit prostorový potenciál stávajícího 

sídliště a zahustit strukturu bydlení v přímé vazbě na centrum města. Nalezla charakteristický 
princip rozmístění stávajících objektů, který doplňuje o měřítkově drobnější formu objektů na 
dvou místech, severu a jihu. Stavbami mimo jiné řeší problematiku parkování na sídlišti. 

Severní komplex objektů má přínos z hlediska využití podzemního parkování, avšak 
volil bych formu klasických podzemních garáží s nájezdovou rampou i za cenu menší 
kapacity parkování. Navržené automatické parkoviště bude neúměrně drahé a provozně 
časově náročné pro vjezd a výjezd v dopravní špičce. Nadzemí část je navržena z přízemního 
vjezdového objektu a 3 objektů třípodlažních, kde je přízemí vymezeno pro komerční využití 
a 2 patra pro bydlení. Vzhledem ke vzdálenosti sousedících osmipodlažních panelových domů 



bych volil nástavbu nad parkovištěm jedno až dvou podlažní pro komerční nebo komunitní 
využití. 

Jižní komplex objektů je principielně tvořen totožně. Zde si myslím, že by mohla být 
zástavba hustší a vyšší. Na zváženou by mohla být také patrová střešní nástavba 
čtyřpodlažního objektu na východní straně sídliště. 

Využití nové nižší zástavby pro zastřešení zelenými střechami by bylo vhodné. 
Dopravní propojení hlavní komunikace I.třídy ul. Vsetínská a ulice Kraiczovaje 

kontraproduktivní a bude zde navýšena automobilová zátěž. 

Oceňuji však měřítko a proporci jednotlivých staveb a snahu o vyřešení a vyčištění 
veřejného prostoru sídliště od automobilů, respektive od dlouhodobých parkovacích stání a 
snahu o zkvalitnění životních podmínek obyvatel sídliště. Doporučil bych graficky doložit 
grafy oslunění a na nich prokázat vhodnost umístění jednotlivých staveb i z hlediska 
odstupových vzdáleností. Vědomosti a vyplývající fakta vyhlášek a norem diplomatka ústně 
vysvětlila, ale chybí jejich grafické znázornění. 

Architektonické řešení: 
Hmoty staveb se snaží o přirozený přechod velkého měřítka panelových domů, k 

jižním směrem navazujícím rodinným domům. Jedná se o jednoduché homogenní kvádry s 
malými téměř stejnými otvory-okny. Velikost a měřítko otvorů poukazuje na stísněnost mezi 
panelovými domy a na využití bytů jako startovacích. Chybí mi nápaditější a kocepčnější 
pojetí architektury. Logicky se nabízí rozdílné ztvárnění parteru, což by však mělo za 
následek rozmělnění kompaktnosti architektonického konceptu. 
Použití dřeva na fasády je přínosem pro zjemnění a přírodní charakter staveb ve vnitro bloku. 

Provozní řešení: 
Vstupy do komerčně využívaných parterů jsou z uliční nebo boční strany a vstupy do 

bytových částí jsou vždy z opačné, pěší strany, dostatečně velkoryse pojaty. Samotné byty 
jsou několika velikostí. Byty 2+ 1 jsou komfortní a velké. U bytů 1+1 bych osobně volil 
dispozici 2+kk, z důvodu větší provozní flexibility a možnosti využití bytu např. i po narození 
dítěte. Byty 3+ 1 jsou dostatečně velké na to, aby umožnily samostatné vstupy do ložnic z 
centrální haly a ne z obývacího pokoje. 

Technické a konstrukční řešení: 
Objekt je navrženjako kombinace železobetonového skeletu v podzemí a lehkého 

ocelového skeletu v nadzemní části. Toto řešení je elegantní a logické. Ocenil bych lépe 
rozpracované konstrukční schéma a detailněji zpracovaný příčný řez objektem, kde by 
diplomant prokázal svou znalost všech použitých konstrukcí a materiálů. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Kladně hodnotím postup práce. Je zde vidět příprava a analýzy, kterým bylo věnováno 
velké množství času. Samotný návrh je z hlediska rozsahu zpracován podrobně, avšak ocenil 
bych kvalitněji graficky zpracované vizualizace, zákresy do fotografií nebo zpracování 
fyzického 3D modelu, kde by se jednoznačně prokázalo měřítko navrhovaných staveb. 



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Diplomantka přináší nové poznatky z hlediska možného zahuštění konkrétního 
sídliště, potenciál podzemního parkování s vazbou na rozšíření veřejného prostoru a tím i 
zkvalitnění životního prostředí obyvatel. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Výběr studijních pramenů byl zvolen adekvátně zadání. Diplomant prokázal schopnost 

nalézt maximální množství podkladů ke komplexnímu návrhu dle zadání. 

7. Hodnocení formální stránky Gazyková stránka, formální zpracování): 

Bc. Lucie Binarová diplomovou práci předložila s osobním výkladem a následnou 
diskuzí nad projektem. Formální zpracování je na úrovni diplomové práce. Doporučuji však k 
obhajobě doplnit textové a grafické části, ze kterých budou jasné vazby na vyhlášky a 
zdůvodnění případných výjimek. 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Doporučuji tuto práci prezentovat před vedením a občany města s možností dalšího 
pokračování případné dílčí a upravené realizace projektu. 

9. Práci hodnotím: 
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

Děkuji Bc. Lucii Binarové za osobní prezentaci projektu a její práci doporučuji k 
absolutoriu.n Diplomní projekt hodnotím známkou DOBŘE. 

Dne 23.52019 Al UL--
Podpis oponenta 

Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


