
 

1/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Národní knihovna, nábřeží Ludvíka Svobody, Praha 
Jméno autora: Bc. Matyáš Vrtiška 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Šmolík 
Pracoviště vedoucího práce: katedra Architektury FSv ČVUT 
 
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. 
Předložená práce splnila zadání a její rozsah je s ohledem na velikost řešeného objektu a vazeb nadstandardní. 
 
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. 
Svědomitý a pracovitý student se živým zájmem o profesi. Jeho práce byla velmi samostatná, přesto byl schopen tvůrčím 
způsobem pracovat s podněty konzultantů. Cenná je jeho citlivost ke kontextu, jež byla důležitým korektorem formy, s jakou 
vstupuje do území. 
 
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. 
Přestože práce, z důvodu studia v předchozím semestru v zahraničí, vychází z urbanistického konceptu jiné studentky, 
dokázal autor pochopit ve velmi krátké době genius loci území a navrhnout objekt, jenž architektonicky i provozně velmi 
dobře odpovídá celopražskému  i celostátnímu významu zástavby pobřežní severní hranice vnitřního města. Velkorysé a 
promyšlené  vnitřní prostorové uspořádání je podtržené kontrastem střídmého použití architektonického tvarosloví s 
akcenty vložených zlatých objemů pro do sebe se obracejících funkcí knihovny a barevnou mozaikou volně přístupných 
knižních fondů. Zvolená funkční náplň parterových úrovní dává předpoklady pro zapojení budovy jako nového živoucího 
organismu města. 
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Pro zvolenou formu objektu dobře navržená nosná konstrukce. Návrh počítá s logickým využitím potenciálu blízké řeky pro 
techniku prostředí objektu, slabinou je absence využití odpadních dešťových vod v provozu budovy či okolních zelených 
ploch.  
 
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. 
Úplná, srozumitelná a výborně graficky zpracovaná závěrečná práce. Celkové srozumitelnosti vstupu návrhu do území by 
prospělo zdokumentování širších souvislostí nábřeží vedutou. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Mimořádně provedená práce pracovitého studenta, jehož citlivost umožňuje kvalitní, velkorysý a přitom 
neokázalý vstup novostavby do území, jehož vývoj jsme si zvykli  považovat za ukončený 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně. 
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