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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Dětská léčebna Radlická 
Jméno autora: Anna Karbanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
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 B - velmi dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Studentka ve své diplomové práci řeší objekt dětské léčebny v Praze 5 – Radlicích na základě urbanistického návrhu 
území předdiplomního projektu. Objekt je umístěn v jihovýchodní části území poblíž železniční trati. Hmotové 
řešení navazuje na výškové uspořádání pozemku a využívá potenciálu výhledu na celé území. Budova má jakousi 
podnož plynule vyrůstající z terénu, která v severní části přechází ve výškovou dominantu. Hmotové řešení se odráží 
ve funkčním využití. Spodní horizontální část slouží pro potřeby samotné léčebny, vertikální část pak pro ubytování 
pacientů. Střecha podnože slouží jako pobytová zahrada pro klienty. Také architektonické ztvárnění objektu 
podporuje zamýšlený koncept a doplňuje jej propojením horizontální a vertikální části výrazným prosklením. Dle 
mého názoru se jedná o jasný a architektonicky zajímavý koncept. Budova je čitelná a přehledná, což velice oceňuji.  
Vstup do objektu je navržen ze severní strany z přilehlé komunikace. Na něj navazuje prostorná vstupní hala, která 
je opticky propojena s dalšími místnostmi 1. a 2.np. Toto řešení mi přijde vhodné z hlediska orientace návštěvníků 
a klientů. Prostory pro sport jsou umístěny v podzemí v jižní části. Studentka také navrhla objekt tak, aby mohly být 
prostory využívány veřejností. Z tohoto hlediska ale postrádám dostatečný počet parkování.  
V technickém řešení bych měl jednu připomínku, která se týká dilatací jednotlivých hmot objektu. V PBŘS jsou 
únikové východy opatřeny  dveřmi otevíranými proti směru úniku 
Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni. Jedná se o kvalitní architektonický návrh vč.dispozičního řešení. 
Vše je dokumentováno graficky krásnými výkresy a vizualizacemi. Také oceňuji poctivou práci studentky, vč. 
konzultací s dětskou léčebnou v Řičanech. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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