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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Polyfunkční dům Liberec  
Jméno autora: Jan Hibš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 
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) 
 
Předložená diplomní práce autora Jana Hibše splňuje požadovaný rozsah dle zadání diplomního projektu. 
Autor pracoval na diplomním projektu samostatně, konzultací byl nižší počet, v jejich rámci diskutoval řešení 
dílčích částí návrhu. 
Funkční urbanistické řešení lineárního charakteru, obytných bloků orientovaných k výhledům do okolí, je 
základem navazujícího diplomního projektu. Autor zpracovává polyfunkční blok na počátku řešeného území 
směrem k městu, s dvojicí funkcí - administrativní a obytnou – sepnutou do monobloku s průchodem do nitra 
území. Návrh reaguje na okolní urbanistické řešení. Hmotové řešení je logické, administrativní funkce orientovaná 
směrem k hluku a emisím dopravy, obytná funkce směrem do přírodního prostředí. Navržené hmotové řešení 
nabízí příležitosti pro navazující funkce (provozovny, služby). Navržené plochy fasád vyhovují administrativní i 
obytné funkcí, ta je doplněna balkony. Výraz objektu je současný, fasády jsou řešeny v odlišných proporcích i 
materiálech a odpovídají své funkci. Škoda neaktivní jižní fasády, kde jsou umístěny sklepy a parking.  
Provozní a dispoziční řešení je funkční, dobře navržené jak v části administrativní tak bytové. Autor vnímá 
problematiku provozu administrativních budov (bylo by vhodné více se věnovat naznačení dělitelnosti a variabilitě 
prostor). 
Technické řešení je zpracováno podrobně, s množstvím velmi hezkých detailů ve vztahu k architektonickému 
návrhu.  Předložená práce je úplná, srozumitelná, na dobré grafické úrovni. Doporučuji práci k obhajobě. 
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 10.6.2022     Podpis: 


