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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hotel v rozvojové oblasti Dlouhá Míle 
Jméno autora: Kateřina Rosolová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 129 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K 129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Návrh budovy hotelu jako součást zástavby rozvojové oblasti Praha Dlouhá Míle v blízkosti letiště u připravovaného 
dopravního terminálu. Vychází z řešení zástavby celého území, které studentka řešila v rámci předdiplomního projektu. 

 

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. 

Projekt splňuje zadání návrhu velkého hotelu, uspokojujícího potřeby návštěvníků, přijíždějících do Prahy především 
z blízkého letiště.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka v průběhu celého semestru pracovala samostatně a aktivně. Studentka potvrdila schopnost samostatné 
kreativní práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka využila znalostí získaných během dosavadního studia architektury a stavitelství. Aktivně přistupovala k celkovému 
procesu návrhu stavby. Návrh reflektuje moderní trendy řešení hotelů obdobných velikostí a funkčních kategorií.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Projekt je po formální i jazykové stránce na vysoké úrovni. Výsledné grafické je sdílné a dostatečně prezentuje kvalitní 
návrh. Výkresy i nadhledové vizualizace jsou uměřeně decentní.  

 

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 práci je využito všech relevantních informačních zdrojů. Autorka aktivně studovala řešení obdobných staveb v zahraničí. 

 

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. 
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Výsledný návrh představuje kvalitní soudobou architekturu. Vychází z moderních trendům staveb pro ubytování. Její výraz 
odpovídá funkčnímu využití a významu stavby.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Kultivovaný návrh moderního hotelu v jednom z nejvýznamnějších rozvojových území okraje Prahy. Navrhovaná 
stavba by snadno mohla doplnit portfolio některého ze světových hotelových řetězců. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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