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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům Rakovník 
Jméno autora: Bc. Tereza Krupková 
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 

B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE  

 

Polyfunkční dům se nachází při hlavní silnici, vedoucí na západ z Rakovníka a je vstupním 
objektem do nově navrhovaného obytného celku navrženém na místě stávajícího vojenského 
areálu. Jeho umístění a základní půdorysná velikost vychází z původního objektu vojenského 
skladu, určeného k demolici. Pro zvýraznění vstupu do nového bytového areálu, a hlavně pro 
rychlou orientaci je čelní část přiléhající k hlavní silnici zvýrazněna nápadnou věží. Toto řešení, 
stejně jako lineární pasáž, vedoucí podél celého polyfunkčního domu směrem od hlavní silnice 
do obytného celku, považuji za vhodné.  

Koncept rozdělení do těchto základních tří hmot logicky odpovídá i jejich funkčnímu využití.  

Jedná o jednoduché hranolové hmoty, které vzhledem k odlišnosti použitých materiálů a 
konstrukcí jasně naznačují, pro jaký účel jsou určeny. Základní horizontální hmota masivní 
betonové konstrukce plní funkce určené pro širokou veřejnost, vstupní pasáž s dřevěnou nosnou 
konstrukcí je komunikačním a shromažďovacím prostorem a věž dekorovaná kovovými 
posuvnými panely je určena dětem. Toto zjevné a čitelné odlišení napomáhá orientaci a 
srozumitelnosti. Vhodné a elegantní je též využití střechy jako společenského prostoru a 
posledního podlaží věže pro vyhlídku na město a okolí. 

Architektonické řešení je velmi dobré, což prokazují nejen výkresy půdorysů, řezů a pohledů, ale 
hlavně velké množství vizualizací. Nejen exteriérové vizualizace, ale hlavně interiérové z různých 
míst polyfunkčního domu přesvědčují o kvalitě navrhovaného objektu a o atmosféře, kterou 
nabízí jednotlivé prostory zažít. Drobnou výhradu bych měl k hrubému a velmi výraznému 
členění posuvných panelů na věži.  

Kvalita technického řešení je odpovídající, hodnocená velmi dobře. 
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Diplomová práce zcela splňuje požadavky na ní kladené. Je zpracovaná velmi zodpovědně a 
pečlivě a na odpovídající úrovni absolventa katedry architektury fakulty stavební. Absolventka 
prokázala znalosti a schopnost projektovat stavby i většího rozsahu a předpokládám, že bude 
platným členem a přínosem každé projektové kanceláře. 
 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 6.6.2020     Podpis: 

                                                                                                                    


