
 

1/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nové centrum obce Žilina 
Jméno autora: Bc. Veronika Koubová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

 

Autorka pracovala aktivně, v úvodu práce delší dobu hledala optimální přístup, jak uchopit zadané téma. 
Východiskem se stal návrat ke kvalitnímu řešení v před-diplomním projektu, od této chvíle pak práce nabrala 
pozitivní směr.  

Urbanistické řešení vychází ze zdařilého před-diplomního projektu, autorka v rámci diplomní práce provozně 
dořešila všechny tři budovy vytvářející novou náves či náměstí v Žilině. Chválím kultivované řešení parteru, a 
především práci se zelení, která je autorčinou zálibou.   

Vlastní budovy obklopující veřejný prostor jsou jasně artikulované, jednoduché orientaci napomáhají nápisy na 
fasádách. Motiv podloubí vhodně přitahuje pozornost k hlavnímu křídlu s obecním úřadem. Ten je navíc akcentován 
stoupající linií střechy nad multifunkčním sálem. Fasády jsou i přes jejich komplikovanější vývoj velmi čisté a mají 
vhodné měřítko, zajišťující bezproblémovou integraci objektů do okolního prostředí.  

Interiéry jsou velmi propracované, je zde znát výtvarný cit autorky a její zájem v této oblasti. Interiérům bych přesto 
vytknul jejich velmi exkluzivní pojetí, které ne zcela ladí s uměřenými exteriéry a svým výrazem patří spíše do 
městského prostředí než na českou vesnici.  

Dispoziční řešení je zcela funkční, podařený je dvoupodlažní prostor kavárny s knihovnou. Výtku bych měl ke 
zbytečné hloubce kanceláří v úřadě, ty mohly uvolnit více místě pro chodbu využívanou veřejností.  

Konstrukční a technické řešení je reálné. Autorka vsadila na tradiční způsob výstavby z cihelného systému, který by 
umožňoval obci řešit realizaci např. i svépomocí. Vnitřní základové pasy jdou zbytečně až do nezámrzné hloubky. 
Technické řešení včetně části TZB je zpracováno na standardní úrovni. 

Celá práce je precizně a profesionálně graficky zpracovaná. Úroveň grafického zpracování je na opravdu mimořádné 
úrovni a perfektně dokumentuje všechny řešené aspekty návrhu. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Veronika Koubová zpracovala velmi kultivovaný a reálný projekt nového centra obce Žiliny.  

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 26.5.2022     Podpis: 


