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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům Rakovník 
Jméno autora: Bc. Gabriela Skamenová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.  
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 A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

 

Autorka pracovala velmi samostatně, v návrhu navázala na velmi propracovaný před-diplomní projekt. Vyzdvihl 
bych autorčinu pracovitost, aktivitu a zájem o věc. Již před-diplomní projekt byl velmi kvalitní a rozpracování 
stěžejního objektu pro řešenou lokalitu na tuto vysokou laťku navázalo.  

Suverénní koncept objektu kombinujícího administrativu, bydlení a odpočinek. Všechny tři složky jsou v návrhu 
precizně odděleny a zdařile anoncovány navenek. Celek má vyvážené proporce, fasády zdařile kombinují výtvarné 
prvky pomocí plechových obkladů na administrativě a kavárně s jednoduchými a praktickými liniemi bytové části. 

Dispoziční řešení je velmi kvalitní a propracované, byty jsou navrženy v mnoha variantách, všechny jsou praktické     
a mají optimální proporce jednotlivých místností. Administrativní část správně sází na buňkové kanceláře, které 
budou po zkušenostech z letošních událostí opět v kurzu. Na kavárnu navazující střešní krajina určená k relaxaci je 
skvělou myšlenkou, výtvarně dotaženou do působivého výsledku.  

Technické řešení je zpracováno na standardní úrovni, využívá osvědčené postupy a principy, a přispívá tak k reálné 
proveditelnosti návrhu.  

Grafické zpracování celé práce je na mimořádné úrovni, která snese nejpřísnější měřítko.  

 

Gabriela Skamenová zpracovala skvělý polyfunkční dům, který by byl velkým přínosem pro rozvojovou oblast 
bývalých kasáren v Rakovníku. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 8.6.2020     Podpis: 
 

        


