POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Rohanské nábřeží
Bc. Nikol FRANČEOVÁ

diplomová
Fakulta stavební (FSv)

K 127 - katedra urbanismu a územního plánování
Doc.ing.arch. Ivan Kaplan
K 127 - katedra urbanismu a územního plánování

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno Zvolte položku.

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 splněno bylo, přesná specifikace počtu výkresů a obsahu nebyla součástí zadání. Očekávané
vybavení splněno, nic podstatného nechybí.

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.

Diplomantka pracovala samostatně s využitím korekcí vedoucího práce a dalších konzultantů. Zásadně větší
aktivita v časově druhé polovině zpracování práce. Kreativní ano, prověřování více variant již ne. Schopna tvůrčím
způsobem pracovat.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního C - dobře.
a prostorového uspořádání

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.

Návrh sleduje budoucí významnou osu nemotorové dopravy od metra Invalidovna na Rohanský ostrov a nové
nábřeží Vltavy, resp. jejího obnoveného kanálu, tedy k plochám rekreace v zeleni. Náměstí je více nepravidelným
uličním prostorem, provozně v pořádku, dispozice bytů místy bez vlivu orientace ke světovým stranám.

Kvalita technického řešení

C - dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Technické řešení vychází z potřeby objasnit technické, provozní a bilanční požadavky na projekt., nevykazuje zásadní omyly

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

C - dobře.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete
se ke grafickému zpracování práce.

Práce je úplná, vcelku srozumitelná pro zasvěcené ( chybí popisy ulic, metra) , s dobrou grafickou úrovní.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Návrh sleduje budoucí významnou osu nemotorové dopravy od metra Invalidovna na Rohanský ostrov a nové
nábřeží Vltavy, resp. jejího obnoveného kanálu, tedy k plochám rekreace v zeleni. Průchod navrhovanou obytnou
stavební strukturou je srozumitelný a přímý, volí úrovňové překonání frekventované komunikace Pobřežní, cesta
do rekrečního území při Vltavě je tak lokalizačné vyjádřena správně. V otázce identity zmíněného prostoru již tak
srozumitelná není, příliš se neodlišuje od okolních vnitrobloků, postrádá atributy originality, je na pomezí ulice a
náměstí. Zde vidím největší deficit práce kromě menších nedostatků dispozičních. Dopravní řešení podzemní
dopravní obsluhy je ověřené, i když realizačně a ekonomicky náročné, provoz na povrchu přesto měl být více
ozřejmen, nejedná se pravděpodobně jen o pěší zóny, určitě alespoň podél nábřeží postrádám cyklisty.
provedení a kreativity na dobré úrovni.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 11.06.2018

C - dobře.

Podpis:
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