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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Kulturní centrum v areálu bývalých Branických ledáren 
Jméno autora: Iveta Petříčková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Architektury 
Oponent práce: Ing. Arch. Ivan Vavřík 
Pracoviště oponenta práce: Soukromý atelier, ČZU KATEDRA KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY 
 
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 bylo splněno beze zbytku. 
 
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Analytická část je výborně zpracovaná, od širších souvislostí po detail. 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provozní řešení je řešeno variantně, má logickou souvislost. 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je na dobré úrovni. 
 
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 zpracována přehledně, grafická i obrazová část je výborná, oceňuji zejména variantní řešení a jehografické 
zpracování. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Myslím si, že studentka postupovala velice cílevědomě a systematicky. Velice se mi líbí i historický úvod a celková 
analýza prostoru a architektury. Z tohoto velmi dobře položeného základu vyrostla i výborně pojatá a 
architektonicky dobře zpracovaná práce.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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