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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kulturně vzdělávací centrum – Zámecký areál Liteň 
Jméno autora: Bc. Jiří Kaluha 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury – K129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Práce plní zadání bez nedostatků. 
 

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.  
Diplomant pravidelně a zodpovědně konzultoval, kreativním způsobem pracoval v měřítku urbanistické kompozice 
v předdiplomním semináři i ve fázi vlastního architektonického návrhu dokomponování liteňského zámku.  

 

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. 

Výsledný architektonický návrh zachovává identitu dvou komorních staveb řemeslnických dílen a doplňuje je o další kulturní 
funkci. Provozně vhodný a dobře fungující celek je znejasněn některými příliš technicistními prvky, které působí 
neharmonicky, nekoncepčně a neodpovídají měřítku ani charakteru okolních staveb. Architektonický výraz neevokuje 
dostatečně zamýšlenou kulturní náplň novostavby. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je zvoleno vhodně a odpovídá návrhu funkcí jednotlivých objektů. 

 

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.  
Grafické podání práce dokumentuje expresivně působícími vizualizacemi zamýšlený rozdílný charakter jednotlivých funkčně 
rozdílných prostor, znejasňuje ale základní architektonický koncept návrhu. 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Velmi dobrý a pro realizaci vhodný zvolený funkční koncept rekonstrukce a dostavby areálu Liteňského zámku 
v jeho východní-hospodářské části. Promyšlené dispozice, nedotažený koncept veřejných prostranství areálu. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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