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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 
Jméno autora: Bc. Martin Souček 
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, zodpovědný a pracovitý student. 

 

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. 

Hmota zákaznického centra lemuje koncepčně zásadní novou pěší osu s parkovou úpravou a vodním prvkem, která spojuje 
historickou budovu Rolnické školy a tzv. Václavák“ – jednu z důležitých dopravních tepen závodu se zeleným pruhem 
uprostřed. Rozdělení hmoty objektu na dynamicky působící krystal showroomu a jednoduchý hranol se skladem a úpravnou 
vozů umožňuje průchod pro pěší od dopravního terminálu. Rozsahem i objemem značně velký objekt s velmi dobře 
navrženým provozně dispozičním řešením odpovídá skutečným požadavkům firmy ŠKODA AUTO. Vizuální sjednocení 
šikmými fasádními obkladovými prvky dává objektu uchopitelné měřítko, rozbíjí jednotvárný rastr fasády, působí však trochu 
formálně. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Propracované technické řešení v požadovaném rozsahu. 

 

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.  
Ucelená, srozumitelná práce na velmi dobré grafické úrovni. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

 
Soustavná, cílevědomá práce, díky které je původní koncept převeden do funkčního řešení. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm    A - výborně. 

 
 
 
Datum: 14.6.2017     Podpis: 


