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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům Liberec 
Jméno autora: Nella Raková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Architektura a stavitelství 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Neuman, neuman.petr@gmail.com 
Pracoviště oponenta práce: Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

Náročnost práce odpovídá předpokládaným znalostem studenta a závěrečné práci v oboru architektura. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 

Diplomantka splnila zadání v plném rozsahu. Autorka provedla zadání s obsahovou pečlivostí a doplnila návrh 
řešení vysvětlujícími schématy, návrhem interiéru vybraného bytu a návrhem řešení parteru. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

V předdiplomní části projektu umístila autorka v severní části pozemku logicky hmotnější a vyšší objekty tak, 
aby vytvořila hlukovou bariéru celé lokality. Do jižní části umísťuje menší bodové obytné objekty.  Celý systém 
jednotlivých objektů propojených do bariérové výstavby mi připadá vyvážený a logický a vychází z jednotné 
koncepce. Autorka pracuje s výrazným motivem odklonit veškerou automobilovou dopravu mimo vnitrobloky a 
meziprostory jednotlivých staveb. Toto řešení je zřejmě správné, na druhou stranu se z těchto prostor trochu 
vytrácí přirozený ruch a život. Vizualizace provedené v předdiplomní části odhalují trochu prázdnotu těchto 
prostor. Největší z těchto ploch nazývá autorka náměstím, ale dle vizualizací jde spíše o velkou dlážděnou 
plochu bez funkčního využití.  
V diplomové části projektu si autorka vybrala část urbanistického celku a rozpracovala původní koncepci do 
formy polyfunkčního domu. Původní objekty bytového charakteru změnila na objekt s výrazným podílem 
nebytové funkce a původní objekt zvýšila na 7 nadzemních podlaží. 
Osobně se domnívám, že celková výška stavby je vzhledem k vybrané lokalitě už problematická.  
Koncepci objektů autorka založila na principu polootevřeného náměstí, do kterého jsou orientované přízemní 
polyfunkční prostory. Prostor náměstí je odkloněn od automobilové dopravy. Toto řešení je logické a správné. 
Opět mi ale připadá rozsah polyfunkčních ploch pro zvolený typ zástavby a lokality předdimenzovaný. 
Dispoziční řešení je v celém rozsahu provedeno důsledně a většinou bez výrazných chyb.  
Společné prostory chodeb v nadzemních části objektů A a B jsou ale na první pohled nadlimitní a v praxi 
nepoužitelné. Jinak jednotlivé dispozice bytů působí velice vyváženě. Jednotlivým velikostem odpovídají 
kategorie bytů tak, jak je v praxi zvykem. U větších bytů nechybí řešení druhých koupelen a větších šaten. 
V bytovém objektu C je již společná chodba objektu hospodárně a správně řešená. 
Nejkontroverznějším prvkem celého architektonického řešení je, podle mého názoru, řešení fasád objektu. 
Myslím, že se tu mohla diplomantka ve školním prostředí pokusit o daleko nápaditější výrazové prvky a 
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hodnotnější řešení fasád obecně. Je to zejména nevhodná forma plných balkonových desek opatřených 
omítkou v kombinaci s omítkovými plochami hlavní fasády, madlového zábradlí na balkonech.  Pokud se 
diplomantka rozhodla použít tradiční formy omítek, mohla zvolit podobný jednoduchý přístup jako předvedla 
v předdiplomní části projektu, založený na jednoduché koncepci okenních otvorů, nebo použít balkony v jiné 
formě, kvalitě materiálů a umístění. 
 

 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

Odbornost práce odpovídá využití znalostí ze školního prostředí a z prostředí mimoškolní praxe. V dispozičním 
řešení jednotlivých bytů je nejsilnější moment celé práce. V některých případech došlo k nehospodárnému 
řešení společných prostor domovních komunikací. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

Po formální stránce jde o průměrnou práci. Vizualizace objektů v předdiplomové části projektu by mohly být 
vytvořeny na vyšší úrovni. V diplomní části se kvalita zlepší, nicméně není nijak výrazná. Na druhé straně 
použila autorka v některých částech dokumentace výrazně kvalitnější formální řešení, zejména použití čárového 
typu půdorysů staveb s podkresem vizualizací. 
Rozsah práce představuje lepší stránku projektu. Autorka doplňuje práci o schémata, vysvětlující komentáře a 
rozšiřuje si úlohu o doplňující témata řešení, řešení parteru staveb a interiéru bytu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 

Autorka v rámci projektu uvádí částečně citaci z platného územního plánu. Neuvádí ale předpoklady územně 
plánovací dokumentace, formy prostorové a funkční regulace, soulad s počtem podlaží, výšky výstavby a jiné 
hodnoty, které by vysvětlily řešení sedmipodlažního objektu v této lokalitě.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Diplomní projekt představuje průměrnou práci. Nejhodnotnější části dokumentace vidím v důsledném a správně 
povedeném dispozičního řešení i s některými chybami, vyplývající z nedostatku praxe. Autorka pečlivě 
rozpracovala jednotlivé bytové podlaží s vyváženou skladbou bytů a správným řešením velikostí jednotlivých bytů. 
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Přínosem je rovněž rozsah práce a snaha autorky řešit práci komplexně. Jediným větším problémovým prvkem je 
pro mě řešení fasád objektů, které měly být řešeny s výraznější invencí. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
Datum: 12.6.2022     Podpis: 

          


