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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sportovně-relaxační centrum v Holešovicích 
Jméno autora: Bc. David Skalický 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Prof.Tomáš Šenberger 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury FSv 

 
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. 
Zadání diplomové práce splnil diplomant v plném rozsahu 

 
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.  
Pracovitý student, dobře si rozvrhl čas, na konzultace chodil vždy připravený. S přehledem vyřešil jak základní koncept, tak 
složité dispoziční vztahy sportovního zařízení, tak i technickou stránku velkého objektu. S většími obtížemi hledal odpověď 
na přesvědčivý architektonický výraz budov. 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Velmi zdařilý koncept dvojice sportovních zařízení na jedné platformě, dobře zvládnuté dispozice i složité provozní vztahy.  
Výborný návrh interiéru. Výsledný architektonický výraz není ale příliš přesvědčivý a poněkud snižuje jinak výbornou 
kvalitu celého návrhu. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Navržené konstrukční řešení - kombinace ŽB konstrukcí a zastřešení tělocvičny lepenými vazníky je logické a opodstatněné  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
Elaborát je celkově na dobré grafické úrovni, některé výkresy studie mají nižší vypovídací hodnotu. U exteriérových 
vizualizací postrádám srozumitelnější vyjádření atmosféry lokality. Přesvědčivá vizualizace interiéru. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Velmi dobrá diplomová práce, zdařilá především v základním konceptu a dispozičně prostorovém uspořádání 
složité typologie, méně přesvědčivá v celkovém vyznění architektury. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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