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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dostavba areálu železniční stanice Hradec Králové hl. n. 
Jméno autora: Bc. Tomáš Rollo 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. Arch. Karel Hájek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem zadání diplomního projektu je návrh dostavby areálu železniční stanice Hradec Králové hl. n. Jedná se o 
nejvýznamnější rozvojové území města. 

 

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. 

Student navázal na předdiplomní projekt vytvořením nového dopravního terminálu v severním rozvojovém území města. 
Navržením objektu, sloužícího nejenom dopravní funkci, ale zároveň propojujícím obě části města zadání projektu zcela 
splnil.  

 

Aktivita 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 schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během celé práce na svém diplomním projektu velmi aktivní. Pracoval samostatně a zodpovědně, včetně 
dodržování všech stanovených dílčích výstupů a termínů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Výsledný projekt je navržen na vysoké odborné úrovni. Jeho výstupy mohou být použity při řešení zájmové lokality v rámci 
rozvoje města Hradec Králové. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomní projekt je po formální i jazykové stránce na vysoké úrovni. Rovněž výsledné grafické zpracování je vynikající. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student vycházel z aktuálních údajů nově připravovaného územního plánu města. Při zpracování projektu použil i další 
relevantní informační zdroje. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Prezentovaný projekt je zpracován na vysoké úrovni. Díky využití aktuálních podkladů a reflexi záměrů města v řešeném 
území je předpoklad jeho následného využití jako inspiračního zdroje při zpracovávání reálných urbanistických záměrů. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studen po celou dobu pracoval velmi zodpovědně a s mimořádným nasazením. Výsledkem je kvalitní projekt na 
úrovni vysoce profesionální architektonické studie. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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