
 

1/1 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nová budova Národní galerie na Florenci 
Jméno autora: Michal Prachař 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Michal Šourek 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT v Praze, katedra architektury 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno 
 
Práce splňuje zadání. 

 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Posluchač pracoval aktivně, samostatně a konsekventně s uspokojivou mírou kreativity. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 
Nejsilnější stránkou práce v koncepční rovině je urbanistické řešení, které diplomant založil již v předdiplomním projektu. 
Návrh jedinečným způsobem regeneruje vnitřní periferii města, kterou vytvořily předchozí necitlivé zásahy – posledním 
z nich byla demolice budov nádraží Praha Těšnov. Návrh zakládá kvalitní městský veřejný prostor na místě dnešního 
nehostinného dopravního propletence – motorovou dopravu při tom nepřehlíží, ale kanalizuje ji do profilů, vhodných jak 
z hlediska struktury uliční sítě, tak z hlediska „obyvatelnosti“ urbánního veřejného prostoru. Řešení budovy Národní 
galerie, které je předmětem diplomního projektu, urbanistický koncept rozvíjí. Funkční a prostorové řešení budovy je 
příhodné, její architektonická forma ovšem příliš „úsporná“: budova Národní galerie by měla artikulovat více adekvátních 
emocí. Doplňkové funkce budovy diplomant zvolil i vyřešil vhodně. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 
Příhodné, bez zásadních připomínek. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
  
Práce je úplná, přehledně uspořádaná, má velmi dobrou grafickou úroveň, celkově však poněkud „úsporná“ – 
obdobně již komentované architektonické formě navržené budovy. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Kompetentní, úplná diplomová práce – nejen vzhledem ke zvolenému tématu však částečně zaostává 
za očekáváními, pokud se poetického východiska navržené architektury i její presentace týče. Celkově prokazuje 
zvládnutí profese i oboru na úrovni magisterského studia. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Datum: 3.6.2019     Podpis:     


