POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Ambasáda České republiky v Addis Abebě (Etiopie)
Bc. Jakub Koštýř
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
Katedra architektury
Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
FSv 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.

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.
Téma Ambasády v Addis Abebě pojal diplomant jako výzvu. Během celého diplomního semestru byl neuvěřitelně aktivní,
důkladně nastudoval a pečlivě vyhodnotil dosažitelné materiály a intenzivně a se zaujetím pracoval na návrhu. Pravidelně
konzultoval. Již v návrhu konceptu projevil vysokou míru kreativity, kterou při konkrétizaci řešení dále rozvíjel.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

A - výborně

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.
Z hlediska urbanistického je začlenění celku Ambasády a její návaznosti na danou oblast logické a odpovídá daným
požadavkům. Vyzdvihl bych hlavně základní koncept páteře celého řešení, který ve formě kolonády provází člověka celým
areálem od vstupu a kontaktu s veřejností, přes reprezentační a kancelářské objekty, rezidenci velvyslance, zaměstnanecké a
návštěvnické ubytování až po rekreační a sportovní areál. Přitom každý z těchto objektů má odpovídající napojení i na
obslužné komunikace, potřebné soukromí a vazbu na přilehlou zahradu. Stejně tak prostory zahrady mezi objekty mají svojí
definovanou funkci, od izolačního pásu, tvořícího požadovaný odstup budov od hranice pozemku, přes rekreační zeleň, se
sportovním zázemím, až po reprezentační zahradu mezi rezidencí a reprezentačními prostory ambasády, určenou pro
společenské akce. Tímto jednoduchým, srozumitelným a elegantním prostorovým uspořádáním je předurčeno bezkonfliktní
provozní řešení. Dispoziční řešení odpovídá daným požadavkům, je zpracováno čistě a kvalitně. Jednotlivé vnitřní prostory
odpovídají svým umístěním i architektonickými kvalitami svému významu.

Kvalita technického řešení

A - výborně

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Technické řešení odpovídá současným trendům. Je zvoleno adekvátně k významu i architektonickému působení objektu a
přizpůsobuje se místním podmínkám.

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 úplná, srozumitelná a provedená na vysoké grafické úrovni. Zpracování závěrečné práce je kvalitní po stránce věcné,
jazykové i obrazové. Elegantní grafická úprava jen potvrzuje důkladnost, svědomitost a pečlivost, věnovanou celému
diplomnímu projektu.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Nadstandardní zájem o zvolené téma, důkladná příprava, kreativní osobnost, vynikající koncept, průběžná
intenzivní práce, skvělé grafické zpracování.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 12.6.2019

Podpis:

2/2

