
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Zámek Liteň – Nové centrum
Jméno autora: Daniel Brichcín
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: K129 – Katedra architektury
Oponent práce: ing.arch.Jiří Jiroutek
Pracoviště oponenta práce: Biskupcova 77, Praha 3

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

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 bylo splněno. Bez připomínek.

         
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Jako zcela vyhovující hodnotím úvodní část širších vztahů, analýzy a rozborů. Jediná připomínka: v celkové situaci (jakož i v 
tech. zprávě) je patrný malý počet parkovacích míst. Hmotové řešení v širších vztazích je dobře dokumentováno v úvodních 
vizualizacích.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispoziční a provozní řešení je přehledné a bylo by dobře fungující. Jediný nedostatek spatřuji v řešení viditelnosti v sále. 

Kvalita technického řešení

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Tuto část hodnotím jako výbornou. Výhrada ke křivce viditelnosti je obsažena výše.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se 
ke grafickému zpracování práce.
Zpracování dokumentace je přehledné. Hmotové vizualizace dávají jasný obraz o území a řešení. Jen by bylo vhodné označit v
situaci směry pohledů.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Celkově hodnotím práci (pře drobné výhrady) jako výbornou. Dotazy při obhajobě navrhuji směřovat na kapacitu 
parkování. Dále na prostorové řešení sálu, zejména viditelnost.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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