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POSUDEK OPONENTA 
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 
Oponent práce: Jan Oppelt 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

       
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Koncept 
Autorka zvolila objemové měřítko jednotlivých staveb centra přiměřeně jejich účelu  i existující struktuře zástavby. Objekt obecního úřadu je 
decentně zvýrazněn klínem pultové střechy, který zároveň napovídá umístění většího prostoru, společenského sálu. Fasády jsou tvůrčí variací 
na modernistické téma. Motiv loubí na západní (ne východní ) straně, dodává výrazu stavby důstojnost a zároveň vytváří účelnou ochranu 
před nepřízní počasí. Určitou pochybnost cítím nad pojetím interiéru kavárny a knihovny. Knihovna, jako veřejný prostor, by podle mého 
názoru měla výrazově více souznít s exteriérem. Což se neděje, oproti uměřenému vnějšku působí, zejména zásluhou zvolených svítidel až 
poněkud pompézně… 
   
Provoz  a  dispozice 
Dispozice působí uspořádaně, komunikační hala je vhodně situovaná a proporční ve vztahu k celému půdorysu. Za diskutabilní považuji 
orientaci vstupu do kadeřnictví na východní (ne západní ) fasádě. Chápu obtížnost úkolu, ale myslím, že všechny veřejné vstupy by měly 
vést z náměstíčka. Jako dispoziční pochybení hodnotím absenci výtahu do prostoru knihovny, která  by měla být  zcela jistě bezbarieově 
přístupná.       
 
Technické řešení 
Konstrukční systém na principu stěn a stropů z keramických prvků, doplněný o dřevěné vazníky sálu,  je vhodně zvolen s ohledem na účel a 
rozměry budovy. Technické zařízení budovy je přehledně znázorněno v instruktivním schématu, kladně hodnotím zakomponování 
fotovoltaických článků do plochy pultové střechy. Podle mého názoru by některé prostory, minimálně sál s velkým západním oknem, pod 
lehkým dřevěným střešním pláštěm, zasloužily chlazení. 
 
Úplnost a formální náležitosti 
Diplomová práce je zpracována komplexně, vyváženě. Grafické pojetí práce je kvalitní, vizualizace v atmosféře zapadajícího slunce jsou 
působivé. Výtvarně zdařilé je schéma systému TZB. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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