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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  SPORTOVNÍ CENTRUM VELESLAVÍN 
Jméno autora: Bc. Kateřina Vítová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 
 
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 diplomního projektu.  
 
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.  
Autorka pracovala samostatně, práce měla v úvodu složitější průběh, ale po vyjasnění koncepce pak velmi rychle směřovala 
k dobrému výsledku.  
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Projekt sportovního centra navazuje na před-diplomní projekt autorky, který řešil území v pražském Veleslavíně v oblasti 
staré a nové teplárny. Objekt je vhodně situován v těžišti zástavby bytových domů, které lemují navržený park.  Hmotový 
rozvrh stavby vychází z urbanistické studie a přichází s formou hranolu na půdorysném tvaru písmene L. Z hlediska mikro-
urbanistických vztahů se sportovní centrum správně otevírá na jižní straně k příjezdové komunikaci se zastávkami MHD, 
navržený průchod objektem pak zpřístupňuje park na severu. Veřejný prostor před objektem je citlivě rozvržen a zdařile 
reaguje na svažitost terénu a komunikační směry pro pěší.  
Koncept architektonického řešení je jednoduchý, architektura je postavena na kontrastu dvojice hmot s odlišným vnitřním 
programem.  Vyšší hmota se sály pro tanec, jógu a cvičení přiznává jednotlivá podlaží, sousední hala pro lezení naopak 
projevuje své jednoprostorové vnitřní uspořádání navenek rozsáhlými plochami betonu. Fasády jsou jednoduše, ale 
přesvědčivě řešeny, rozsáhlé plochy lezecké stěny jsou vtipně členěny barevnými chyty, stěna do parku slouží je využitá 
k lezení. Šedé tóny fasád rozjasňují křiklavé detaily ocelové konstrukce venkovního hřiště na střeše a právě barevné chyty, 
které stavbě vtiskávají jedinečný charakter a inzerují její určení navenek. 
Dispoziční řešení je přehledné a funkční. Rozvržení jednotlivých prostorů je podřízeno praktičnosti a funkčnosti, někdy na 
úkor prostorové kvality. Nicméně nemohu se zbavit dojmu, že program relativně malých sálů postavených vertikálně nad 
sebou není zcela reálný a praktický z hlediska řešené funkce a jejich potřeb. Negativem návrhu je absence denního osvětlení 
na schodišti v západním křídle, okna zde být měla, i když rozumím, že zde převážila snaha o čistotu fasády.  
Naopak velmi oceňuji koncepci interiérového řešení lezecké haly, které propisuje vnější design do interiéru.   
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a materiálové řešení je vhodně zvoleno s ohledem na charakter objektu. Projekt ale obsahuje nedostatky. 
Založení stavby v severní části v násypu je hrubou chybou, základové konstrukce musí jít do rostlého terénu. Rovněž 
dimenze základových pasů jsou vzhledem k výšce stavby velmi poddimenzované. V projektu zcela chybí řešení vyústění 
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technických rozvodů na střeše objektu.   
Orientační náklady stavby uvedené v TZ jsou velmi přemrštěné, u halové části objektu je potřeba redukovat náklady na m3 
obestavěného prostoru.  Textová část popisující technické řešení je zbytečně stručná. 
 
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 velmi přehledně prezentována jednoduchou, ale dostatečnou formou.  
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Kateřina Vítová zpracovala standardní projekt na úrovni diplomové práce. Kladně hodnotím střízlivou architekturu 
vyjadřující účel stavby. Práce však obsahuje některé nedostatky, které zabránily vyššímu hodnocení. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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