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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výstaviště Praha Holešovice – HOTEL****  
Jméno autora: Bc. Tereza HORTOVÁ 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 – KATEDRA ARCHITEKTURY 
Vedoucí práce: Ing. arch. Vladimír Gleich 
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. 

V práci nechybí žádná zadaná řešení.  
 

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.  
Po váhavém začátku i průběhu, jsem překvapen celkem dobrým výsledkem.  Střídmost a poměrně velkou neochotu autorky 
reagovat na  pobídky k větší kreativitě a velkorysosti při konzultacích, kdy se formovaly základní hmoty, vnitřní prostory a 
exteriér budovy odůvodňovala studentka svou povahou a „vedením“ v předchozích ateliérech. Boj o řešení fasády byl dost 
tuhý. Nakonec se ale dle mého názoru dopracovala k celkem dobrému, výtvarnému a prostorovému zvládnutí daného 
objektu. Část se skybarem a vnitřní atria jsou však slabší.  
Zato interiéry hotelového pokoje jsou vyřešeny úspěšně a zdá se, že toto je parketa, která studentce velmi sedí. 

 

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. 

Diplomní projekt čtyřhvězdičkového hotelu s wellness vychází z urbanistického konceptu v předdiplomu a ve všech kritériích 
vyhovuje „Oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky pro rok 2015 až 2020“, vydané Asociací hotelů a 
restaurací České republiky, která je členem evropské konfederace HOTREC.  
Složité provozní hotelové a wellnessové vazby jsou v pořádku, vnitřní veřejné prostory jsou dle výše uvedeného předpisu, ale 
dle mého názoru mohly být řešeny poněkud velkoryseji, mám na mysli hlavně dlouhé hotelové chodby. Gastronomický 
provoz je úspěšně řešen na faktu dovážených surovin v nezpracovaném stavu, což je daleko obtížnější než při řešení 
založeném na denních dodávkách potravin v kuchyňské úpravě. Hotel s wellnessem je na provozní řešení jeden 
z nejobtížnějších. 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Volba materiálů a řešení konstrukce a fasády je úspěšně ověřeno na odborných katedrách naší fakulty 

 

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 srozumitelná, logicky řazená a graficky velice čistá. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Na základě všeho výše uvedeného a na základě znalosti vývoje a průběhu tvorby diplomního projektu 
předloženou závěrečnou práci hodnotím  

klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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