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Zadání diplomové práce 
Téma práce je návrh chybějícího studentského ubytování v severoitalském Janově. Zadaný 
pozemek se nachází v jižní části historického centra města na náměstí Piazza di Sarzano. 
Součástí stavebního programu kromě ubytování s nezbytným zázemím je knihovna a café, 
v rámci návrhu bude řešeno i nejbližší okolí objektu. Práce je vypsána ve smyslu probíhající 
studentské architektonické soutěže Genoacall: University Housing for the Ancient City.   
 
 
Komentář k řešení 
Diplomant v rámci studijní cesty lokalitu navštívil, v úvodní části práce shromáždil analytický 
materiál města i zadané lokality, základní poznatky jsou: Genova, hlavní město Lugurie a 
provincie Genova, 600 tis.obyvatel, část historického centra zapsána v roce 2006 na seznam 
Unesco, v blízkosti řešeného území Fakulta architektury University Degli Studi di Genova, 
ubytovací kapacita především pro ni, odsvěcený kostel San Salvatore na náměstí Pizza di 
Sarzano slouží jako posluchárna fakulty architektury. 
 
Autor umisťuje dům na jižní hranu náměstí, zúžení směrem ke kostelu zdůvodňuje pohledovou 
osou na průčelí kostela z protilehlé strany náměstí. Výšková úroveň staveb v lokalitě je velmi 
proměnlivá, často jde o věžovité stavby především ze spodní úrovně až 10-ti podlažní. Autor 
pracuje v rámci jedné hmoty se dvěma výškovými úrovněmi- šesti a devíti podlažími.  
 
Půdorysy hovoří téměř jednoznačně o dvou věžovitých hmotách, které jsou rozetnuty geometrií 
protilehlé komunikace Stradane di Sant Agostino, „okno“ s výhledem a schody ve 3.patře objekt 
dělí na dvě části, přesto diplomant vkládá nad cesuru okna další dvě podlaží, které celkovému 
hmotovému řešení ubližují, půdorysy 4. a 5.patra tento stav čitelně demonstrují. 
 
Funkční skladba domu počítá s veřejnými funkcemi v parteru náměstí, tedy café a knihovnou, 
část knihovny je situována i o podlaží níže, podél klesající ulice Vico Sotto le Murette. 
  



Z provozních důvodů by vstup do knihovny měl být jeden, integrovaný s kontrolním bodem 
z náměstí, druhý vstup o patro níže by měl být určen pro eventuální přístup imobilních. Komorní 
dvoupodlažní knihovně by malý knihovnický výtah ulehčil provoz. 
Předložené pobytové schodiště proti vstupu do kostela, který využívá Fakulta architektury jako 
posluchárnu je možné řešení, celkovou hmotu obohacují. 
Ubytovací podlaží mají toporné půdorysné řešení bez jednotícího geometrického či ideového 
principu.  
Fasády domu autor navrhuje jednotně v omítce STO stucco, okna se drží tradiční estetiky 
s parapetem v nižší části a francouzská ve vyšší, pro stínění navrhuje autor tahokovové panely 
z předzvětralé mědi, měděný povrch by mohl autor docílit eloxáží hliníkového tahokovu. 
 
Konstrukční část práce je konzultovaná a doložena výkresově i textově. 
 
Grafická prezentace práce je slabší, vizualizace sice nejsou fotograficky popisné, přesto patří 
ke zdařilejším částem práce.    
 

 
Hodnocení 
Práce Jaroslava Kejře, který předkládá svou druhou diplomovou práci, přes řadu chybných 
rozhodnutí, dle mého názoru splnila diplomové zadání a proto ji připouštím k obhajobě, 
hodnotím  
 
 

E- dobře 

 
 

V Liberci, 1.6. 2019 doc. Ing. arch. Jiří Buček 
 vedoucí diplomové práce         
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



  

 
 
 
 
  
 

 

 
  


