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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Wellness centrum v areálu Strahov 
Jméno autora: Bc. Kristýna Ulrychová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Architektury 
Vedoucí práce: Prof.ing.arch. Miloš Kopřiva 
Pracoviště vedoucího práce: K 129 

 
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. 

Předložená práce splňuje zadání v potřebném rozsahu. Vysoká kvalita ale není udržena ve všech aspektech hodnocení. 
Kladně je třeba hodnotit podrobné nastudování mnoha typů pohybových aktivit a jejich zapracování do zvoleného konceptu. 
 

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.  
Studentka pracovala samostatně s dostatečnou aktivitou i kreativitou. V průběhu práce v zásadě neměnila názor na návrh a 
po několika pokusech o změnu se vracela k původnímu řešení. Takové pochybnosti jsou však znakem každé tvůrčí práce. 
V tomto případě však chyběla větší razance a odvaha. Například se nabízela možnost více otevřít opticky část provozů do 
společných komunikačních prostorů. Odstranily by tím některé až absurdní detaily ( např. shluk sloupů uvnitř haly pro 
beach.) Termíny jednotlivých kroků plnila studentka vždy velmi spolehlivě. 

 

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. 

Urbanistické i architektonické řešení jsou shodné a kreativní ve svém základním konceptu. Tím je elipsa radiálně proražená 
vícepodlažními klínovitými prostory. Výchozí prostorový koncept nabízel velkou škálu dílčího rozpracování. Zejména tvary 
sjednocujícího zaklopení volnou formou. Zde se, podle mého názoru, nepodařilo využít nabízený potenciál volné formy. Asi 
nejlépe vyjadřuje cíle kresba interieru. Na druhé straně je provozní řešení zdařilé, funkční a i při velkém rozsahu provozů 
velmi přehledně uspořádané. 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Do kvality technického řešení se negativně promítá nedostatek zkušeností s volnou tvorbou. Ta se obtížně navrhuje bez 
odpovídajícího softwaru. V řezu chybí nosná ocelová konstrukce skořepiny pod kedrovými profily upevnění vícevrstvých 
polštářů ETFE. Tak má tato část stavby spíše skicovitou a nekompatibilní podobu vůči klasickým konstrukcím nižších podlaží. 

 

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.  
Celková úroveň zpracování závěrečné práce je vysoká, grafika je srozumitelná, čitelná. V tomto aspektu je práce vynikající. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Moje celkové hodnocení ovlivnila nevyrovnanost, se kterou se v návrhu potkaly vynikající momenty s průměrnými. 
To mi zabránilo hodnotit práci nejvyšším oceněním. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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