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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bytový dům Praha Podolí 
Jméno autora: Bc. Anna Šimková 
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 přistoupila k diplomové práci naprosto profesionálním způsobem. Její přístup po celý průběh práce byl 
učebnicový. Konzultace probíhaly formou precizně připravených prezentací, nikoliv dotazů. V celém návrhovém 
procesu nebylo potřeba řešit žádný problém. Musím poznamenat, že s takovým zážitkem jsem se jako pedagog 
dosud na škole nesetkal. 

Návrhu předchází podrobná analýza území, ve kterém autorka dohnala manko z před-diplomního projektu, kterého 
se z důvodu zahraniční stáže nemohla zúčastnit. Výsledkem pečlivého rozboru je vyspělý návrh bytového domu, 
který je vyvážený ve všech oblastech. Z textové části týkající se konceptu je zřetelné komplexní myšlení a přítomnost 
sociálního cítění a uvažování autorky. 

Sympatická, cihlová architektura přináší do jinak abstrahovaných forem potřebnou míru útulnosti, kterou bytový 
dům vyžaduje. Hmotový koncept je precizní, jasně člení obytné a komunikační zóny. Kompozice fasád stojí na využití 
jednoduchého rastru, strohost výrazu změkčuje krajkoví cihelných, perforovaných zástěn. Stavba se měřítkem hlásí 
k sousednímu objektu, což zajišťuje její bezproblémovou integraci do okolí. 

Dispozice bytů jsou plně funkční. Oceňuji práci se střešní krajinou, kterou autorka podobně jako kdysi le Corbusier 
dává k dispozici všem obyvatelům domu.  

Vizualizace bytu a společných prostor v domě jsou dokladem vysoké estetické úrovně návrhu. 

Konstrukční a materiálové řešení je suverénně zvládnuté. Nemám zde žádných připomínek, velmi obsáhlá je část 
TZB.  

Práce je úplná, velmi přehledně zpracovaná, graficky na výborné úrovni. Jedinou výtku mám k řezu pro SP, kde je 
řez veden základovými patkami.  
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Anna Šimková zpracovala výbornou diplomovou práci. Její bytový dům v Praze Podolí představuje zcela reálný 
návrh, který by v případě realizace jistě obstál. Vyzdvihl bych zejména autorčin přístup, všeobecný rozhled, 
pracovitost a samostatnost, se kterou se celé práce zhostila. Během semestru mne odsoudila do role 
pozorovatele a já jsem si tuto roli užil. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 8.6.2020     Podpis: 
 

        


