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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Pavilon Dlabačov 
Jméno autora: Bc. Barbora Frysová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury 

Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.  

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE  

 

Koncept návrhu pavilonu na Dlabačově je pádný a odpovídá dané situaci. Horizontální hranol 
s vertikálním členěním, osazený na otevřené 1NP s horním osvětlením je vhodným soudobým 
protikladem výrazné a složité kompozici protějšího hotelu Pyramida. Kladně hodnotím též 
propojení parteru od hlavní komunikace do přilehlé dvorní partie, která poskytuje prostor pro 
komerční a společenské akce i odpočinek ve vizuálním kontaktu s hlavní ulicí, ale již v klidnějším 
prostředí.  

Provoz vlastního objektu podporuje jeho liniovost. Vše je uspořádáno na podélné ose, 
srozumitelně a čitelně. Orientace v prostoru je jednoduchá, podporuje jí horní prosvětlení a 
přehlednost celého interiéru už od vstupu. Lamelové clonění fasády rovněž soustřeďuje 
pozornost více k ose objektu. 

Průčelí objektu působí elegantně a současně. Výrazné doplňky podporují orientaci (vstup) a 
dodávají stavbě živost (lamely). 

Interiér je dobře vymyšlený, čistý a přehledný. Co bude ale zásadní, dořešit akustiku prostoru. 
Možná i proto jsou boxy, sloužící jako učebny, otevřené jen menšími otvory připomínající 
klasická okna. To působí v tomto uvolněném interiéru trochu těžce a tradičně.  

 

Celkově se jedná o velmi atraktivní práci, vysoké architektonické úrovně. 

Studentka patří k nejtalentovanějším a nejcitlivějším posluchačům a její práce má vždy jasnou a 
přesvědčivou myšlenku, podanou srozumitelným a sympatickým způsobem. Její přístup k práci 
je rozvážný a klidný s rychlým a kvalitním závěrem.  

Má nejlepší předpoklady dobrého uplatnění v praxi.  
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 9.6.2020     Podpis: 

                                                                                                                                          


