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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konverze Tip sport areny Holešovice 
Jméno autora: Bc. Marek Novák 
Typ práce: Diplomový projekt 
Fakulta/ústav: FSv ČVUT 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K 129 
Vedoucí práce: Doc.ing.arch. Miloš Kopřiva 
Pracoviště vedoucího práce: K 129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce  
Zadání na konverzi Tip sport areny na wellness hotel je splněno. V širším kontextu překračuje návrh vlastní zadání a tím 
vytváří předpoklady pro realizaci hotelového komplexu ve východní zóně areálu. Přístupnost a průchodnost objektu do 
hlavního prostoru před Průmyslovým palácem ve směru od metra je inspirací pro celkové pojetí „ otevřené architektury“ 
Symbióza starého s novým je základem velmi kvalitního prostorového konceptu. Prostoupení venkovního náměstí dovnitř 
budovy vytváří zajímavý vstupní objekt do areálu Výstaviště z východní strany od metra. 

Hodnotím A 

 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce  
Student se vyznačuje aktivitou a samostatností. To se projevilo při formování názoru na urbanistický i prostorový koncept 
diplomového projektu. Vyhraněný názor na spojení několika hotelových budov do integrovaného zařízení, poskytujícího 
služby přechodného ubytování a wellness regeneraci je zajímavým námětem doplňujícím názor města na převažující náplň 
východní zóny areálu. Tyto myšlenky by si zasloužily větší akcent v doprovodném textu. Restrinkce nároků na dopravu 
v klidu je pozitivní, zejména v porovnání nárazových nároků na dopravu při dřívějším diváckém využití sportovní haly. 

  
Hodnotím A 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

 

Úroveň architektonického i urbanistického návrhu je vysoká. S ohledem na složitost celku se student s jednotlivými provozy 
a jejich prolínáním s částí původní stavební struktury vypořádal zdařile. Architektura kontrastu starého s novým má napětí,  
ze kterého diplomant vytěžil kvalitní návrh. Prostorové uspořádání s průnikem prvků náměstí přes skleněnou stěnu dovnitř 
krytého prostoru z východní strany je jednou ze silných stránek návrhu. Další je pak propojovací koridor pod náměstím, do 
kterého ústí podzemní parkingy a suchou nohou jsou přístupné všechny hotelové budovy.              

Hodnotím A 

 

Kvalita technického řešení  
 

Kvalita technického řešení stavby není tak silnou stránkou návrhu jako architektura. Grafika zde není na výši a v některých 
výkresech jsou nedostatky. Stanovení miroklimatu prostor v části TZB je v pořádku. Otázkou je způsob odvodnění dešťové 
vody z hlavní skořepinové válcové plochy.  
Hodnotím B - C 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce  
Srozumitelnost a grafická kvalita architektonické části projektu je na vynikající úrovni. Textová část je velmi úsporná, ale to 
neubírá celku na vysoké architektonické kvalitě. Rozsah projektu je dostatečný.  

Hodnotím A 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

V celkovém hodnocení závěrečné práce bych rád vyzdvihl urbanistickou a architektonickou kvalitu návrhu. Pro 
očekávanou diskusi o cílech konverze haly se jedná o jeden z plnohodnotných názorů.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A  

 
 
 
Datum: V Praze 8.6.2017    Podpis: doc.ing.arch. Miloš Kopřiva 


