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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Obytný blok s obchodním parterem 
Jméno autora: Bc. Michaela Hedrlínová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Michal Šmolík 
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 

C - dobře 

 
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 zpracovaná na základě povedeného předdiplomního projektu precizuje část navržené obytné 
zástavby mezi ulicí Strakonickou a břehem Vltavy přiléhající k předmostí Železničního mostu. Tu autorka navrhla v 
reakci na stávající zástavbu formou polouzavřených bloků a kompaktních domů odvozených od sousední uliční 
sítě za Strakonickou ulicí s částečným otevřením k vodě a výhledům na protější vyšehradskou dominantu. Prvkem, 
jež zásadně do budoucna ovlivní charakter a živost místa je pak propojení lokality s Císařskou loukou pěší a 
cyklistickou lávkou. 
Citlivě a neokázale hmotově a architektonicky koncipovaný obytný blok je většinově navržen pro funkci bydlení ve 
vysokém prostorovém standardu odpovídajícímu exkluzivitě lokality. Logickou volbou je doplnění funkce o služby 
orientujících se na volný čas ve vazbě na příbřežní komunikaci a rekreační plochy podél vody, ty jsou také vhodně 
lokalizovány. 
Celkově se jedná o nadprůměrný návrh, kterému ale škodí nedotažené řešení parterových ploch, jež jsou ve velké 
míře zpevněné s malým podílem travnatých ploch a vzrostlé zeleně. Dojmu z celku tak přes solidní a střízlivou 
architekturu  chybí útulnost a obytnost a malá diferenciace mezi řešením bytů orientovaných k vodě a bytů do 
rušné Strakonické ulice. 
Naprosto samostatná posluchačka byla aktivní a její práce měla pozitivní vývoj. 
 

 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 
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