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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Radnice Mladá Boleslav 
Jméno autora: Bc. Lucie Dvořáková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT Katedra architektury - K129 

 
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. 

Zadání práce bylo splněno v požadovaném rozsahu. 

 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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.  
Aktivní, velmi zodpovědná a pracovitá studentka. 

 

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. 

Radnice je součást veřejné vybavenosti v nově koncipovaném městském centru navrženém v předdiplomu. Na základě 
koncepce hmoty ve tvaru trojbokého kvádru s logickou vazbou na náměstí, je navržena budova radnice poskytující 
komplexní služby široké veřejnosti. Dvoutraktová dispozice okolo vnitřního atria je přehledná, s čitelnou orientací díky 
baterii výtahů a jednoramennému schodišti, spojujícímu jednotlivé galerie. Výrazovou i tvarovou střídmost veřejné 
administrativní budovy obohacují lodžiové tubusy obložené dřevem, propojující exteriér s vnitřními galeriemi. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení je v souladu s architektonickým, dotažené do realizovatelného detailu. 

 

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

ke grafickému zpracování práce.  
Ucelená srozumitelná práce na velmi dobré grafické úrovni. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Přívětivost budovy daná snadnou orientací, čistotou linií a dřevěnými tubusy lodžií se zelení, které propojují 
exteriér a interiér budovy. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm    B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 14.6.2017     Podpis: 


