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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studentské koleje a revitalizace areálu Fabryka Braci Lejzerowicz (studentská 
architektonická soutěž ASC Warsaw 2022) 

Jméno autora: Bc. Jiří Petrželka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Zadání práce bylo splněno ve všech částech. 
Aktivní, kreativní a samostatná práce, s vysokým pracovním nasazením po celý semestr. 
Širším tématem diplomové práce je úkol 17. ročníku mezinárodní soutěže, kterou pořádá skupina Saint-Gobain 
v úzké spolupráci s městem Varšava, a to vize revitalizace oblasti v sousedství vlakového nádraží Varšava východ. 
Cílem je vize rozvoje této oblasti s tím, aby nezanikla jak charakteristika této lokality, tak plány Varšavy na splnění 
klimatických cílů roku 2050, a také očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit a rozvíjet.  
Proto se diplomant v první části semestru soustředil na celkové urbanistické řešení, které navrhuje také výstavbu 
nových obytných budov, z nichž některé budou sloužit jako soukromé koleje/byty k pronájmu pro studenty, a ve 
druhé části semestru dotáhl téměř do prováděcího detailu rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k 
integraci místní komunity.  
Jedná se precizní práci s nadstandardním obsahem a rozsahem, velmi podrobně koncepčně zpracovanou, 
v mnoha ohledech s inovativním přístupem, svědčím o kreativitě studenta a jeho pracovním nasazení.  
Revitalizace objektu je dotažená do detailu jak po stránce architektonické, tak stavebně konstrukční, včetně 
promítnutí TZB  aspektů. Je z ní zřejmý dlouhodobý zájem diplomanta o problematiku udržitelnosti, šetrného 
přístupu k životnímu prostředí, recyklaci a opětovného používání materiálů. Práci doporučuji ke zvláštnímu 
ocenění. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 8.6.2022     Podpis: 
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