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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konverze bývalé holešovické elektrárny 
Jméno autora: Bc. Martin Šebek 
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.  
Talentovaný student, s velkým zájmem, pracoval systematicky od konceptu k výslednému architektonickému i 
technickému návrhu, na konzultace byl vždy připraven. Zcela kompetentní ve všech rovinách architektonického návrhu. 

 
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. 
Velmi zdařilý koncept nového využití  bývalého industriálního objektu, podepřený soudobým pohledem na výběr nové 
funkce. Citlivá práce s původní stavební substancí doplněná zdařilou kontextuální intervencí.  Přehledné, správně 
strukturované dispozice vykazují i dostatečnou míru nezbytné adaptability.    

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení původní i nové části je srozumitelné, bez viditelných chyb, statika i TZB rovněž.  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
Elaborát je přehledný, kompletní na výborné grafické úrovni. Výkresy jsou zpracovány s velkou pečlivostí. 
Vizualizace vhodně doplňují představu o komplexnosti návrhu. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Zdařilá diplomová práce nového využití industriálního objektu včetně nápadité intervence, pečlivě a do detailu 
propracovaná. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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