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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nové centrum obce Žilina 
Jméno autora: Bc. Jakub Ficenec 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury 

Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CS. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 

 

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) 

 

Už při zpracování předdiplomního projektu student prokázal zájem o zpracovávané téma a neobvyklou aktivitu. 

Nápaditost a kreativní schopnosti ho dovedly k přesvědčivému podkladu pro diplomovou práci. Ta vychází 

z urbanistické studie, zpracované minulý semestr.  

Centrum obce je navrženo na půdorysu čtverce v přísných ortogonálních liniích. Je obklopeno komunikacemi 

s parkováním. Ze tří stran ho uzavírají objekty, ze západu je otevřeno přes stromovou alej k autobusové zastávce 

na hlavní silnici. Střed je vydlážděn čtvercovou dlažbou, podporující ortogonální linie a je věnován pouze pěším. 

Rovněž ortogonální tvarosloví okolních objektů s velkými prosklenými plochami vytváří v obci výrazný současný 

prvek vhodně na sebe upozorňující soudobou formou, v kontrastu k vesnickým stavením. Vytváří oázu 

atraktivního prostoru s čitelným vyšším významem budov a honosným prostorem mezi nimi. Kvalita prostředí je 

podpořena různorodostí provozů a logickým řazením funkcí, zajišťující v centru život po celý den. Vznikne tím 

místo, kde se lidé z obce budou setkávat, kde se budou organizovat společenské akce a které přitáhne i obyvatele 

z blízkého i dalekého okolí. Provoz všech navrhovaných budov je domyšlený a prostorové vazby kvalitní. Vhodně 

pracuje s významem prostorů, s jejich rozlohou a výškou. 

Technické řešení odpovídá rozsahem i kvalitou požadavkům na diplomovou práci. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat velmi kvalitní grafické úrovni práce. Grafika je na úrovni profesionální 

publikace, je přehledná, názorná a zaujme na první pohled. Kompletní dokumentace a množství vizualizací dává 

jasný obraz představy autora o kvalitě navrhovaného prostředí. Skicář v příloze dokládá jeho výtvarné schopnosti, 

důležité pro rychlé a názorné sdělení představ architekta. 

Jakub Ficenec patří ke skupině studentů, kteří mají veškeré předpoklady pro vynikající uplatnění v praxi. 
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 25.5.2022     Podpis: 


