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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Sportovní centrum Veleslavín 
Jméno autora: Kateřina Vítová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Jan Oppelt 
Pracoviště oponenta práce: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání 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. 
Zadání  práce je stanoveno takto: Návrh Sportovního centra Veleslavín ve stupni architektonické studie rozšířené o vybrané 
přílohy v úrovni vyšších projektových stupňů. Autorka zadání práce splnila.   

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Autorka ve snaze zapojit návrh do prostředí formuje hmotu ze stejného základu jako okolní obytné bloky. Zvolený princip je 
podle mého názoru omezující a není nezbytný, jiná funkce by jistě zdůvodnila individuální řešení. Výsledná hmota má fasády 
dovedně komponované v abstraktním stylu, velké jednolité vertikály oken však podle mého názoru zkreslují měřítkové 
působení. Pokud si odmyslím absolutní rozměry, mám tak trochu dojem funkcionalistické vily. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Celkové provozní řešení je předurčeno formou. Výsledné vertikální vrstvení provozů se mi   pro daný účel nezdá vhodné. 
Půdorys jednotlivých podlaží jsou navrženy bez zásadních nedostatků.  

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Konstrukce řeší danou dispozici, opakující se stropy s masivními průvlaky ovšem ukazují na diskutabilnost vertikálního  
vrstvení větších sálových prostorů nad sebou. Technické vybavení je popsáno v dostatečném rozsahu a návrh je reálný. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Výkresová část graficky je čistá, vizualizace méně přesvědčivé. Textové přílohy jsou na postačující úrovni. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka se upnula na hmotové řešení, které je podle mého názoru tak trochu svěrací kazajkou pro danou úlohu. Předurčenou 
formou je ovlivněno provozní řešení, kde vertikální strukturování provozu není pro daný účel příliš vhodné. V oblasti výtvarné 
mě zaujala vyvážená abstraktní kompozice fasád a elegantní kombinace černé, šedé a červené. Na rozpacích jsem z měřítkového 
působení návrhu.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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