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ll. HoDNocENí JEDNoTtMÝcH KR|TÉHí

POSUDEK VEDOUCIHO
zÁvĚnečruÉ pnÁce

t. IDENTIFlKAční úoltr
Název práce:
Jméno autořa:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:

HOTE[***{' Praha 13 - Sluneční náměstí
Bc. Zuzana Marytová
diplomová
Fakulta stavební (FSv)

Katedra architektury
lng.arch. Vladimír Gleich

pracoviště vedoucího oráce: katedra archite

zadání práce

kreativita a samostatnost A_

Kvalita architektonického/urbanistického řešeni A _ v,ýborně
včetně funkčního a

kvalita technického řešení A_

srozumitelnost a grafická úroveň A _ v,ýborně

l!l. SoUHRNNÉ stovNÍ HoDNocENÍ pnnce (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Atraktivní, elegantní objekt výškového hotelu je v souladu s urbanistickým řešením v předdiplomním projektu.

Vysoce kvalitní koncept, skvěle kombinující konvenční materiály využívajícími nejnovější poznatky soudobého
skelného inženýrství s novými materiály a nornými technologiemi energetické a ekologické udržitelnosti, řadí tento
projekt k nejlepším diplomním projektům v mých ate]iérech.

Složení inteligentní termoizolační skleněné fasády Š vloženou termoizolační fólií Heat Mirror vytvářející elegantní
fasádu vlastního,,těla,, hotelu báječně koresponduje s multifunkčním tepelným štítem na tep. zatížené straně,
tvořeným tříkomorornými rukávy z ETFE s přefukováním a potiskem. Vzhledem k umístění SMD RGB LED do

rukávů, může štít fungovat jako multimediální fasáda, se všemi z toho vypl,ývajícími výhodami (barevné oživení,
šedého sídliště, orientační bod, reklama atd.}

Spolu s použitím elektrochromního zasklení (tj. technologie dynamické regulace prostupu slunečního záření)

špičky hotelu se skybarem a v neposlední řadě plánovaným využitím elastických, průhledných fotovoltaických folií,
to vše dělá z toho DP dělá ideální atribut inteligentní architektury 21. století.

Vynikající, zcela bezchybně fungující dispoziční řešení všech pater s logickým vertikálním propojením a
bezproblémově řešenou základní konstrukcí této v,ýškové stavby a množstvím detailů progresivní komplexně
termoizolační fasády, vč bezvadné technické části zprávy, dělá dle mého názoru kandidáta na Cenu prof. Voděry,
minimálně však na ocenění- vynikající zpracování DP a to po všech stránkách vč úplnosti, srozumitelnosti a skvělé
grafického podání
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POSUDEK VEDOUCÍHO
zÁvĚnečnÉ pnÁce

v. tlÁvRn K.A§lFlttncE

Vzhledem k výše uvedenému

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - vílqrně.

Datum:t2.6.2o2o podpisl 
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