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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hotel v Rakovníku 
Jméno autora: Bc. Tomáš Fejfar 
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 B - velmi dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

C - dobře 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE  

 

Práce je na první pohled velmi skromná, její rozsah je minimálním limitem pro diplomní projekt. 

Vychází z urbanistického řešení navrženého v předdiplomním projektu, ponechává umístění, 
velikost i strohý tvar, a atraktivitu objektu se snaží dosáhnout členěním ploch a použitými 
materiály. A to se mu při použití klasických prvků lodžií, prosklených ploch a dekorativního 
obkladu podařilo. Navržený objekt působí soudobě a elegantně a při zcela jednoduché 
kompozici dostatečně reprezentativně a výrazně. Zde se projevuje zjevná kreativita autora a 
jeho výtvarné cítění. To potvrzují i příklady interiérových vizualizací. Kvalita architektonického 
řešení je obecně dobrá. 

Co vidím ale jako diskutabilní: U objektů tvaru L, je vždy komplikované řešení v koutě, kde se 
hmoty potkávají, jak z hlediska požárního, tak z hlediska vzájemného vizuálního kontaktu. 

Vjezd do garáží při hloubce podzemí -5m není při této situaci reálný. Správnost by objasnil řez 
rampou, kde by byla jasně daná výška terénu na začátku rampy. Rovněž skeletová konstrukce 
v garážích neumožňuje pohodlné parkování. Chybí odtah spalin od plynového kotle. Sprinklery 
budou vyžadovat objemnou nádrž na vodu. 

 

Bc. Tomáš Fejfar je talentovaný, kreativní architekt s vybraným vkusem. Pracuje zcela 
samostatně. Škoda, že své schopnosti v diplomní práci více nerozvinul. 
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 7.6.2020     Podpis:  

                                                                      


