
Posudek na bakalářskou práci studentky

Terezy Černé

zpracovanou v zimním semestru akademického roku 2019-2020

Studentka zpracovala návrh na téma

„lceland Thermal Springs Guest House“

K zadání bakalářské práce a povaze úkolu

Zadání bakalářské práce vychází z vypsané mezinárodní studentské soutěže, očekávající návrh
exkluzivního ubytování pro hosty termálních lázní u Vogafjós Farm Resort u jezera Mývatn na
Islandu. Důraz vypisovatele soutěže byl kladen na podporu zážitků z přírodního prostředí
stanovené lokality.

K průběhu práce

Studentka pracovala na projektu samostatně a práci odevzdala ve stanoveném termínu. Součástí
její práce byla í návštěva řešeného místa.

Komentář k řešení

Návštěva místa měla podstatný vliv na koncepci návrhu budovy. Ten od počátku pracoval
s řazením ubytovacích buněk do lineární hmoty. Její tvar byl postupně hledán až dospěl
k hadovitému dvojitému prohnutí. Tato měkká figura se chová v daném prostředí organicky a
zároveň nabízí víceméně rovnocenné podmínky pro výhled zjednotlivých pokojů na polární záři,
vnímanou jako významný fenomén tohoto turisticky atraktivního místa. Vzniklý obytný had logicky
začíná hlavou, obsahující recepci a společenskou místnost. Na jeho opačném konci jsou pak
umístěny šatny venkovního termálního bazénu. Ten přiléhá k jižní straně objektu, je otevřený do
krajiny a přístupný bez zřetelných omezení.

Počet ubytovacích jednotek je v návrhu oproti soutěžnímu zadání mírně redukován. Toto
rozhodnutí souvisí s hledáním celkové velikosti a tvaru budovy a pokládám ho za přijatelné.
Sedm jednotek je navrženo v prostorově velkorysém mezonetovém uspořádárL Osmá jednotka
je řešena pro bydlení hendikepovaných hostů. Standardní buňky nabízejí komfortní ubytování pro
dvě až čtyři osoby. Jsou k sobě řazeny jako jednotlivé domky s vlastními vstupy z cesty mezi
budovou a bazěnem. Toto řešení logicky vede k potřebě zajistit buňkám potřebné soukromí a má
dopad na umístění oken. Vzniklá izolace hostů je kompenzována společnou jídelnou v horním
podlaží objektu recepce. I tato místnost nabízí výhled na polární záři a také výstup na
vyhlídkovou střešní terasu. Z výkresů ani z textu ale není jasné, jakým způsobem je schodiště
z jídelny na střechu uzavíráno. Umístění společné jídelny v horním podlaží bohužel komplikuje
přístup hendikepovaným hostům.

Z pohledů a vizualizací působí navržený objekt příznivě. Svojí výškou a členitostí se zdá vhodně
navazovat na okolní drobně členitý terén. Dřevo jako exteriérový materiál napomáhá očekávaně
harmonii. Souvislá linie ubytovacích domků je nejen půdorysně prohnuta, ale i výškově
diferencována. To sice přispívá k oživení výsledné hmoty, nese s sebou ale potřebi
kompenzovat drobné výškové rozdíly mezi přístupovou cestou a odlišnými úrovněmi vstupních
podlaží jednotlivých domků ve vstupních zádveřích. V odevzdaném portfoliu bakalářské práce,
sloužícím pro zpracování tohoto posudku, jsou mezi jednotlivými buňkami nevhodně navrženy
dvojité dřevěné masivní stěny, celkem cca 900 mm tlusté. Takové řešení pokládám za
konstrukčně zbytečné a plošně neekonomické. Doufám proto, že studentka při obhajobě práce
nabídne i jinou možnost konstrukčního řešení tohoto detailu.
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Celkově je ale dřevěná dvoupodlažní stavba úměrná svému účelu. Odpovídá islandské tradici a

v daném prostředí působí příjemně. Specifický vzhled jí dává poloho všech oken až v horním

podlaží. Důvodem je na jižní straně zajištění soukromí, na severu pak výhled na polární záři.

Příjmeme-li‘f*t, že osvětlení dolní úrovně otevřeného prostoru mezonetově uspořádaných buněk

je bazilikální, nedá se tomuto řešení mnoho vytknout. Snad jen umístění veškerých potřebných

šatních skříní až v nejzazší části spací galerie.

Komentář k obsahu a rozsahu odevzdaného elaborátu

Analytická část práce přináší očekávané a potřebné informace o Islandu a řešené lokalitě.

Stručná technická zpráva obsahuje potřebné informace. Axonometrické schéma zřetelně

objasňuje princip konstrukčního řešení objektu.

Samostatná část práce je věnována požadovanému architektonickému detailu, kterým je řešení

venkovního bazénu. Ten je prezentován několika detailnějšími řezy, dokumentujícími jeho

technické řešení. Postrádám u něj přinejmenším obdobně detailní půdorysné výkresy včetně

řešení dřevěné terasy, přecházející v přístupovou cestu k ubytovacím jednotkám.

Hodnocení

Hlavní kvalitu posuzované bakalářské práce vidím celkovém koncepčním řešení, které pokládám

za vhodnou odpověď na daný stavební program a dané místo. Práci Terezy Černé přijímám jako

důkaz její zralosti, potřebné pro dosažení bakalářské kvalifikace. Vzhledem ke shora uvedeným

výhradám navrhuji pro ni hodnocení známkou

C — velmi dobře

Dle mého názoru nedošlo v posuzované práci k úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby.

V Liberci 30. ledna 2020

prof. ing.arch. akad.arch. Jiří Suchomel
vedoucí bakalářské práce
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