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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Víceúčelová sportovní hala Čihadla 
Jméno autora: Bc. Michal Klégr 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Prof.ing.arch. Miloš Kopřiva 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
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. 

Oceňuji pozitivní vývoj architektonického názoru na formu haly mezi předdiplomovou a finální fází práce. Zadání projektu 
je ve výsledném řešení splněno, práce je však jako celek nevyvážená. 

 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - 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.  
Kreativita je nakonec v DP dostatečná. Je třeba však konstatovat, že v průběhu práce nebyla studentova aktivita na vysoké 
úrovni. Pracoval však samostatně a práci úspěšně dokončil. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

D - uspokojivě 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 

Na urbanisticko – architektonickém pojetí je třeba pozitivně hodnotit hybridní architektonické pojetí rozlehlé horizontální 
hmoty. Průmět prostorového charakteru tří hlavních celků do vzhledu stavby je nepřehlédnutelný. Kladně hodnotím tři 
typy víceúčelového využití s různými kapacitami diváků. Půdorys 1.N.P. včetně popisu místností je nejasný, vlastně chybí 
výkres tohoto podlaží, který je naštěstí zřejmý ze schématu únikových cest. Pojetí fasád je bohužel chaotické, hlavně forma 
nahodilých materiálových přechodů na vícepodlažních budovách. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je čistší a pravdivější než snaha o ozvláštnění fasád. Statická část ve 3 D poskytuje o záměru spolu 
s vizualisací mnohem lepší informace než architektonická část. Je zde zřejmý hybridní charakter nejen provozů, ale i 
prostorů uvnitř stavby. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Úplnost ani srozumitelnost DP není její silnou stránkou. Velmi podobně je tomu i s grafickou úrovní. Celý projekt bych 
hodnotil jako mírně podprůměrný. To se týká i nepříliš šťastnému výběru 3D zobrazení. Na exterieru je zřejmé, že student 
nemá zcela vyjasněný přístup k tektonice použitých materiálů. Na druhé straně u zvoleného hybridního konceptu toto 
bývá velmi složité. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově patří diplomový projekt k mírně podprůměrné kvalitě. Jeho nejhodnotnější kvalitu vidím ve zdařilém hybridním 
konceptu, který ale bohužel nedokázal student přenést do stejně kvalitních grafických výstupů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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