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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům na Letné 
Jméno autora: Bc. Jan Bednář 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
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 obsahově spňuje zadání, detail a kvalita zpracování dokumentace je podprůměrná. 

 
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.  
Samostatná práce s průběžnými konzultacemi. Osobitý tvůrčí přístup se zjednodušeným a nepřesvědčivým projevem, 
omezujícím hodnotu nápadu.   

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Koncept návrhu objektu navazuje na stávající objekt „Molochov“ a odpovídá představě městského bulváru. Dobře využívá 
kvalit území a eliminuje negativní vlivy. Dvojí tvář objektu reflektuje kontrast prostředí, do kterého je obrácen. Funkční a 
prostorové uspořádání je logické a vhodné.  

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je zjednodušené a v některých případech diskutabilní (např. konzoly stropních desek i přes 5m, detail 
osazení zábradlí u terasy).  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Výkresová dokumentace přehledná, úplná a srozumitelná. Popisy a zpráva neúplné a místy špatně srozumitelné. Grafická 
úroveň slabší, vizualizace nedotažené.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Dobrý koncept, který by si zasloužil důkladnější a kvalitnější propracování.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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