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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název práce:  HOTEL V AREÁLI VODNÝCH ŠPORTOV KRÁSNY DVOR 
Jméno autora: Matúš Hazucha 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Michal Šourek 
Pracoviště vedoucího práce: K129 katedra architektury 

 
 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce 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. 

Práce beze zbytku naplňuje zadání.  
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval  

a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.  
Diplomant pracoval samostatně, aktivně a konsekventně. Práce v polohách dispozičně provozního a technického řešení se 
mu dařila lépe, než formulace, prostorové a výtvarné zpracování architektonického konceptu – i ty, nicméně, vykazovaly 
dobrou úroveň. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 

řešení. 

Navržená architektura se jen obtížně vyrovnává s handicapem monotónního, neinspirativního urbanistického kontextu. 
Kvalita dispozičně provozního řešení úlohy převyšuje prostorové a výtvarné aspekty navržené architektury. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení má velmi dobrou úroveň, příhodně koresponduje s prostorovými i provozními aspekty navržené 
architektury. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  

ke grafickému zpracování práce.  
Práce je úplná, srozumitelná, obsažná a přehledná, má dobrou grafickou úroveň.   
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Zdařilá diplomová práce, kterou diplomant potvrzuje zvládnutí řemeslných základů profese a takto připravenost 
na vstup do profesní praxe.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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