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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Polyfunkční dům, Vilapark SPiritka 
Jméno autora: Bc.Kristýna SOukupová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, 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 B - velmi dobře 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

Diplomová práce byla zpracována na velice kvalitní urbanistický návrh Vilapark Spiritka. Studentka 
navrhuje výškovou budovy, která je dominantou celého území. Navržené architektonické řešení jasně deklaruje a 
podporuje vertikalitu budovy. Objekt je zároveň řešen jako svislá zahrada. Polyfunkční dům je dispozičně rozdělen 
na administrativní část ve spodních podlažích a bytovou v horních. Toto spojení vneslo do návrhu problém 
s vertikálními komunikacemi, které zabírají podstatnou část dispozice ve spodních podlažích. Dispoziční řešení 
bytů je poměrně komfortní a navržené byty budou ve vyšší cenové relaci. S tímto aspektem je počítáno v celém 
návrhu, kdy vstup do objektu je přes recepci, jsou navrženy 2 střešní zahrady a celkový dojem objektu působí 
honosným dojmem. Také v navrženém interiéru je patrné moderní a exkluzivní řešení.  

Konstrukční řešení odpovídá zvolenému konceptu. Nosnou část tvoří obvodové stěny s vnitřními sloupy. 
Vše je ztuženo vnitřní vertikální komunikací. Nelogické je napojení vnější fasády balkonů v návaznosti na dělení 
oken v administrativní části, které navzájem nekoresponduje.  

Bylo by dobré více energie věnovat koordinační situaci, která je nejdůležitějším výkresem v povolovacím 
procesu dle Stavebního zákona. V situaci chybí výškové kóty objektu, jasně deklarovaný obrys domu, hranice 
stavby, vrstevnice, apod. Zároveň postrádám řešení v nakládání s dešťovými vodami. Při tomto druhu objektu 
zároveň bude nutné propracovaný systém pro závlahu veškeré zeleně.  
 
 
Celkově práci hodnotím jako kvalitní s moderní a logickou architekturou. Studentka pracovala velice svědomitě 
s jasnou představou výsledku. 
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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