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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  OBEC SVATÁ - ROZVOJOVÉ PLOCHY ZÁSTAVBY 
Jméno autora: Bc. Zuzana Boušková 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování, K127 

Vedoucí práce: Ing.arch. Daniel Stojan 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování, K127 

 
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. 

Práce splnila podmínky zadání a v některých částech přesáhla zadání z vlastního zaujetí tématem. 
 

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.  

Práce byla provedena samostatně, s aktivním přístupem a se zaujetím pro věc. Konzultace s vedoucím práce probíhaly 

efektivně v pravidelných termínech.  

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

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

řešení. 

Návrh se v předdiplomní části věnuje vytipování a konceptu zástavby rozvojových lokalit obce Svatá a postupuje cestou 

maximálního respektu k původní struktuře vesnické zástavby obce ležící v CHKO Křivoklátsko. Samotné práci předcházely 

podrobné analýzy a studium historie a vývoje obce. Pečlivě přistupuje k studiu nejen původní struktury, ale i hmotového a 

architektonického tvarosloví. Výsledkem je originální struktura zástavby (na principech té původní) ostře kontrastující s 

běžnou monotónní parcelační praxí. Vhodně také začleňuje do každé lokality veřejné prostranství jako podmínku kvalitního 

urbánního prostředí.  

V rámci diplomu se práce zaměřuje na detail, a to zpracováním odvážného regulačního plánu vybrané rozvojové lokality a 

dále vytváří adekvátní centrum obce - náves, přestavbou stávajícího obecního úřadu a přilehlého okolí. Velmi ceněná je v 

této části výrazová skromnost, která koresponduje s duchem vesnice, ikdyž nedává vyniknout všem výtvarným schopnostem 

autorky. Nová náves reaguje na dnešní životní styl na venkově a snaží se svou nabídkou podpořit životaschopnost centra 

obce (startovací byty pro mladé) s jinak velmi nízkou hustotou obyvatel a docházkovou vzdáleností ztíženou svažitostí 

terénu. Regulačním plán pak doplňuje manuálem hmotového, architektonického i dispozičního řešení. Výsledkem celé práce 

je harmonické prostředí nejen návsi, ale i nové zdánlivě rostlé struktury zástavby. Pochvala za provedení dotazníkového 

šetření u obyvatel obce a zapracování výsledků. 

Připomínka: U dispozic podkroví polyfunkčního objektu na návsi by bylo vhodné doplnit metráž jako potvrzení záměru 

vytvoření startovacích bytů. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Napojení objektů na sítě tech. infrastruktury  v pořádku. 

Připomínka: V situačních výkresech chybí výškové kóty - vzhledem k výraznému terénu. Mohlo být naznačeno odvodnění 

návsi. 
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  

ke grafickému zpracování práce.  
Práce je úplná a srozumitelná. Velmi dobrá úroveň grafického pojednání a vizualizací. Velmi příjemný je v částech PD i 

kresebný projev, který souznívá s tématem vesnice. 

 
 

 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Práce byla zpracována velmi solidně a se zájmem k problematice venkovské výstavby, což se projevilo i na výsledku. 

Studentka se orientuje v tom jaké obtíže a nedostatky provázejí současnou vesnici a snažila se o inovativní přístup, který stojí 

na pokoře a respektu k historii a vývoji obce. Jako takový určitě je tématem k bouřlivé diskusi v odborné, ale i laické 

veřejnosti. V tomto vidím hlavní přínost této diplomové práce. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně. 

 
 
 
Datum: 12.6.2018     Podpis:  Ing.arch. Daniel Stojan 


