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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nové centrum občanských aktivit, Praha 7 
Jméno autora: Karpel Michal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc. Ing.arch. Luboš Knytl 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury, K129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
 

Práce obsahuje všechny předepsané složky a splňuje zadání, ale v části interier chybí příklady pro volný či zabudovaný 
mobiliář či osvětlení. V technické části chybí popisy a legendy (patrně chybou tisku). 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 

Autor si od počátku zvolil koncept šroubovitě se vinoucího prostorového uspořádání hlavní části budovy a do jeho 
dispozičního řešení pak vložil velmi mnoho úsilí i času.  Paradoxně mu s tím však trochu unikala koncepce hmotového 
uspořádání a funkce stavby v organismu navržené zástavby. Plně se to projevilo v samotném závěru práce, kdy některé 
aspekty řešení  bylo nutné upravovat na poslední chvíli a na práci je to podle mého názoru znát. Myslím, že by bylo potřeba 
ještě tak 2 týdny a výsledek mohl být mnohem přesvědčivější. 
 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Vnitřní prostory považuji za jednoznačně nejsilnější aspekt práce. Autor zde dokázal ze svého konceptu šroubovice vytěžit 
nejen prostory velkorysé, ale i intimnější, zajímavé a překvapivé. 
Hmotové řešení a architektonický detail naopak zůstávají slabinou výsledku a jak je uvedeno výše, je zde patrný neúměrný 
časový tlak v závěru práce. 
 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
 

V technické části je nutno vycházet především z textu, protože grafická část obsahuje tiskové vady (chybí legendy). Jinak je 
technické řešení možno označit za námět k dalšímu rozpracování. 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
 

Práce obsahuje všechny předepsané součásti, ale některé části (interier, technické řešení) jsou nedostatečně 
dokumentovány, nebo jim chybí popisy. Jinak je grafické podání projektu spíše lehce podprůměrné, ale akceptovatelné. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor si zvolil složitější a prostorově náročnější koncept, který naplňoval obtížně a v závěru práce již nedokázal 
skluz dostatečně kompenzovat. Přesto však práci považuji za schopnou obhajoby a autora za připraveného pro 
projekční praxi. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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