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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Administrativní centrum v rozvojové oblasti Ruzyně- Dlouhá Míle 
Jméno autora: Bc. Quang Dat Pham 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: katedra architektury 
Oponent práce: Ing. Arch. Jan Hemer, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Nejasně definovaný vstupní požadavek na způsob zpracování úlohy vyřešil diplomant využitím osnovy 

z dokumentace ke stavebnímu řízení 

 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student zcela naplnil představy o vypracování kvalitní diplomové práce a níže uvedené drobné 

připomínky jsou jen kladené otázky na alternativní možnost řešení 

 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

K architektonicky pojaté situaci by bylo vhodné přidat Situaci koordinační se základními údaji o 

rozměrech objektu, modulových osách, výškovém osazení budovy do terénu, s podrobnější úpravou 

okolních ploch a s napojením na inženýrské sítě 

 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

Střízlivý hmotový architektonický návrh odpovídá charakteru administrativní budovy. Zvolený 

modulový systém dobře vyhovuje odlišným funkčně provozním požadavkům pod- a nadzemních 

podlaží. V půdorysech jednotlivých podlaží by neškodilo k popisu účelu jednotlivých místností uvádět i 

jejich plošné výměry. Dopravní uspořádání obou pater garáží je bezkonfliktní, velkorysá vstupní hala je 

oživena diagonálními terasami ve vyšších podlažích; nástup do výtahů by byl snad vhodnější přímo 

z haly. Do samostatných provozů kavárny a fitnesscentra by byl vhodný také přístup přímo vnitřkem 

budovy, pro rozsáhlou jídelnu by bylo nezbytné značně rozšířit zázemí gastroprovozu. Administrativní 

celky jsou řešeny jako bezproblémová openspace, trochu složitěji by se prostory členily na prostory pro 

menší pronajímatelné firmy, ateliery či třeba pro začínající společnosti a start-upy 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Méně vypovídající grafická prezentace fasád nahrazuje výborně působící čisté a elegantní řešení 

předložené ve výkresech vizualizací exteriéru. Stejně tak i zobrazení vnitřního prostředí dává jasnou 

představu o cítění autora 

Textová část sleduje skladbu vyhlášky pro dokumentaci ke stavebnímu řízení, vhodně uvádí základní 

kapacitní údaje i funkčních plochách. Kapitola o dopravě v klidu by mohla obsahovat výpočet požadavků 

na parkovací místa 

Ukázka zpracování stavebních výkresů je zpracována čistě, obsažně a s přehledem vč. připojených 

detailů. Statika řeší základy, spodní stavbu, nosný systém, statické posouzení desek, sloupu, výkresy 

tvaru. Část technického vybavení budovy je řešena spartánsky a dává nejzákladnější představu pro 

zpracování v dalších stupních dokumentace 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 

V rámci omezených informací o řešeném území využil student dosažitelné zdroje 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Již zpracování předdiplomního projektu dává předpoklad pro základní charakteristiku předloženého 

diplomního projektu: pečlivá příprava, jasný názor autora, smysl pro řád i pro detail, jednoduché elegantní 

řešení, čistota zpracování. Bc. Quang Dat Pham ve své závěrečné práci nekompromisně a s přehledem 

zúročil snažení a poznatky z předchozích let studia a má nejlepší předpoklady pro úspěšný vstup do reality 

praxe architekta 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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