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POSUDEK VEDOUCÍHO 

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 
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
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 

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) 
Zadání práce je splněno ve všech částech. 
Diplomantka pracovala po celý semestr velmi aktivně, zodpovědně a samostatně, pravidelně konzultovala. 
Umístění objektu a jeho základní hmotové uspořádání vychází z předdiplomního projektu - urbanistické studie“ 
Starého závodu“ Škoda Auto v Mladé Boleslavi, který diplomantka řešila ve dvojici spolu s Michalem Moulisem.  
Ideový koncept budovy s odkazem na škodovácké logo má záměrně dynamický charakter, který logicky naplňuje 
požadavky dané provozními vazbami. Prostorové uspořádání a dispoziční řešení je přehledné, poskytuje dostatek 
místa pro všechny typy činností. Díky střídmému až úspornému grafickému podání půdorysů v architektonické 
části práce se rotace hmoty objektu bohužel ztrácí. Ani ze stavebně technických výkresů není zřejmá pozice bílých 
hliníkových předsazených prvků, které dynamiku objektu ve vertikálním směru výrazně podporují, ačkoliv by se 
dalo detailnější řešení tohoto atypického fasádního prvku v práci očekávat. Na vině nedotaženosti půdorysů je 
nejspíš časová náročnost četných vizualizací objektu, které ovšem ideový návrh stavby výborně prezentují.  
Koncept technického řešení objektu je zcela v souladu s architektonickým návrhem a je zpracován v požadovaném 
rozsahu. Uvedený způsob stínění vnitřními screen roletami zřejmě nebude chránit před nadměrnými tepelnými 
zisky.   
Předložená práce je úplná, srozumitelná a na vysoké úrovni, která svědčí o invenci diplomatky a schopnosti 
přesvědčivě prezentovat svou práci. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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