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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Centrální budova ŠKODA AUTO 
Jméno autora: Bc. Kristýna Škopková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Jakub Dvořák 
Pracoviště oponenta práce: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení 

územního plánování 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb 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)  

Urbanistický koncept je snadno srozumitelný a chytře využívá umístění budovy v rámci širšího území původní továrny 
přeměněné v atraktivní městský prostor. Specifická typologie budovy se vhodně odráží nejen v její adekvátní pozici ve 
struktuře okolní zástavby, ale zejména v jejím vnějším architektonickém tvarosloví. Stavba vytváří nezaměnitelný orientační 
bod, významnou dominantu, a působí tak městotvorně.  

Skladba jednotlivých funkcí stavby podporuje její víceúčelovost, a tím stimuluje její význam pro život celé městské čtvrti. 
Práce s objemem stavby a její členění citlivě odráží urbanistické řešení i umístění jednotlivých funkcí v rámci stavby. 
Dispoziční řešení je logické, přehledné a bez provozních kolizí. Je z něj jasně zřejmá struktura a hierarchie provozních celků a 
jednotlivých prostorů i jejich proporční vyváženost. 

Architektura budovy působí velmi sebevědomě, dynamicky, a odpovídá tak svému poslání hlavního sídla mezinárodní 
společnosti. Propojení architektury budovy samotné, parteru a interiéru je velmi zdařilé a zpracované s jasnou představou, 
která je v souladu s celkovým konceptem. Celek pak působí harmonicky, bez rozdílů v kvalitě jednotlivých částí. 

Zvolený konstrukční systém a materiálové řešení respektují povahu a účel stavby. Celková úroveň zpracování a jeho 
podrobnost odpovídá koncepční roli architekta v projekčním týmu. Celková úroveň diplomové práce prokazuje schopnost 
autorky přetavit úvodní silný koncept do architektonicky komplexního díla.  

Struktura práce je logická a přehledná, grafické zpracování je na výborné úrovni. Diplomová práce tak prokazuje i autorčinu 
schopnost komplexní prezentace návrhu.  
 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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