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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Galerie moderního umění na Letné 
Jméno autora: Bc. Miroslav Dvořák 
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 
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 100% splněno. Seriózní a pečlivá práce. 

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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.  
Velmi aktivní, pracovitý a tvůrčí student, pravidelně konzultoval. Jeho představa reprezentačního monumentálního 
objektu s výrazným osovým působením ho omezovala v kreativitě a fantazii, kterou by bylo vhodné více rozvinout.  

 
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. 
Urbanistické řešení a funkční a prostorové uspořádání je pádné a velkorysé. Architektonické řešení vzhledem k navržené 
velikosti objektu vyžaduje větší práci s měřítkem členění a detailem, aby se narušilo příliš strohé působení objektu.  

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je zvoleno optimálně, zohledňuje variabilitu využití a zjevně vytváří ideální podmínky pro vystavování a  
nerušené vnímání exponátů.   

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi 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, pečlivě zpracovaná. Jazyková a obrazová stránka je na dobré úrovni. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Obrovská výzva - velmi náročné zadání, už vzhledem k místu, vyžadující odvahu významného počinu.  
Velkolepá myšlenka zodpovědně zpracovaná, zpracovaná se zaujetím a přesvědčením. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 27.5.2017     Podpis: 


