
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Zámek Liteň – Nové centrum
Jméno autora: Vavřinec Jiránek
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.
V dokumentaci není v dostatečné míře řešení technického a architektonického detailu. Řešení interiérů je v půdorysech 
pouze náznakové. Interiéry jsou navrženy hlavně ve vizualizacích, což je možné akceptovat. 

         
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Autor značně omezil bourání objektů a tím i návrh nových budov. Toto řešení hodnotím kladně. Důsledkem je pouze menší 
komfort sálu. Architektonické řešení je zdařilé a to jak nové vestavby tak interiérů. Vše je prezentováno zejména ve zdařilých 
vizualizacích.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispoziční řešení vykazuje jeden nedostatek: vstup pro posluchače z foyeru je jen jedním vstupem o šířce pouze 1,75m 
(odměřeno z měřítka 1:250) Z hlediska PBŘ jistě vyhoví východy přímo do exteriéru, ale diváci při vycházení ze sálu musí k 
šatně pouze tímto úzkým východem. Jinak provozní vazby vyhovující. Plus – velmi dobré řešení sálu. Autor se zabýval v 
potřebné míře viditelností a prostorovou akustikou.

Kvalita technického řešení

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení hodnotím kladně. Dle zadání by více pozornosti měl autor věnovat detailu.

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.
Úplnost a srozumitelnost utrpěla absencí přehledné situace. Není proto jasné celkové řešení provozu v areálu, komunikační 
řešení, parkování atd. Proto hodnotím tuto část jen jako dobrou. Ve velmi malém měřítku jsou prezentovány fasády, tato 
skutečnost je více než dostatečně nahrazena kvalitními vizualizacemi.

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.
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Hodnocení bylo ovlivněno chybějícími dokumenty (viz výše). Přesto dávám velmi dobře především vzhledem ke 
zdařilému architektonickému řešení. Prezentace vizualizacemi velmi dobře ukazuje, že se autor zabýval i akustikou 
sálu. Na toto téma doručuji směřovat dotaz při obhajobě.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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