
 

1/1 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kulturně vzdělávací centrum – Zámecký areál Liteň 
Jméno autora: Bc. Alice Svobodová 
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 splněno 
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 splnila zadání v dobré kvalitě. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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.  
Diplomatka pravidelně a zodpovědně konzultovala tvůrčím způsobem celý projekt. 

 

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. 

Vhodný koncept a dobrý architektonický návrh, uvážlivá práce s veřejným prostorem. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je vhodné a odpovídá celkové zvolené architektonické koncepci v areálu. Vhodnost některých technických 
zařízení a konstrukcí (variabilní jeviště, ocelový krov) by bylo nutno posoudit z hlediska přiměřenosti a finanční náročnosti 
realizace. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je zpracována na vynikající grafické úrovni, je obsáhlá, srozumitelná a svědčí o dobré výtvarné erudici posluchačky. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Vhodně zvolená urbanisticko-architektonická koncepce dokomponování liteňského zámku, výborná práce 
s měřítkem i použitými stavebními materiály, navození dobré svěží atmosféry kulturní investice nadmístního 
významu. Komplikovaný přístup k hlavnímu sálu i méně vhodné střešní terasy pro provoz knihovny neubírají 
diplomní práci na celkové kvalitě návrhu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Datum: 18.6.2018     Podpis: 


