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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Budova školy v Praze 7 
Jméno autora: Pagáčová Andrea 
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 
 

Práce obsahuje všechny předepsané složky a zcela splňuje zadání. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 

Autorka pracuje velmi pečlivě, má prakticky profesionální návyky, projekt buduje plynule od konceptu po detail, a to se 
zřetelem ke všem jeho aspektům. Pro konkretizaci zadání neváhala navštívit stávající SPŠO, aby pochopila specifika jejího 
vzdělávacího programu, struktury studentů i vazby s praxí. Výsledkem je vyspělý projekt, s promyšlenou strukturou, 
distinguovaným architektonickým detailem a neokázalou působivostí. Myslím, že pro stávající osazenstvo průmyslovky by 
byla radost v takovém prostředí učit. 
 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Projekt má logickou stavbu vnitřních prostor, která je nejen funkční, ale může být i inspirativní a variabilně využitelná. 
Architektonický detail je citlivě zvolen, je neokázalý, ale působivý. Protože ve škole probíhá mnoho tvůrčích aktivit, je jemný 
přístup autorky velmi žádoucí, budova nebude s výtvory studentů soupeřit o pozornost, ale poskytne jim kultivované, 
neagresivní a vysoce estetické prostředí. 
 

Kvalita technického řešení A - výborně 
 

Technická stránka projektu je dobře dokumentována, obsahuje předepsané součásti. 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 

Práce je přehledná, srozumitelná, bez chybějících nebo neúplných součástí. Grafická úroveň je dobře sladěná s obsahem 
práce. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomantka je v současné době již prakticky hotová architektka a přeji jí, aby jí následující praxe umožnila 
prosadit se způsobem, který si pro její talent zaslouží. K tomu bude sice potřebovat trochu větší asertivitu a 
schopnost sebeprosazení, ale to jsou vlastnosti, které si lze v dobrém kolektivu rychle osvojit. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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