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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  LEDÁRNY BRANÍK 
Jméno autora: BC. Angelika Pdrůchová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Architektura a stavitelství 
Oponent práce: Ak.arch. Tomáš Turek 
Pracoviště oponenta práce: Eliášova 8, 160 00 Praha 6 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomovou práci nelze oddělit od předdiplomu.  Z tohoto pohledu se práce jeví jako mimořádně náročná a to i pouze 
diplomová část. Návrh využití památkově chráněného objektu je koncepčně vždy obtížné, navíc včetně okolního parteru a 
návrhu zeleně. 
 
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. 
Zadání bylo zcela splněno a to jak koncepčně, tak  v následném řešení. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení odpovídá studentské práci, kdy postrádám konzultace, případně souhlas památkářů se zvoleným řešením. 
Ponechání pouze obvodových stěn a kompletní nová vestavba by byla jistě předmětem diskusí. Na druhou stranu náplň 
odpovídá současným trendům a v případě realizace by mohla obohatit nejen lokální, ale i celoměstskou nabídku služeb. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce prokazuje znalosti v navrhování dispozic, tvůrčím způsobem přistupuje k řešení parteru a i návrh zeleně je řešen s 
maximální podrobností a přiměřeností danému místu. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Texty jsou maximálně stručné, avšak dostatečné pro objasnění  návrhu, stejně jako výkresová část. Zejména  grafické 
zpracování celého paré je na vysoké výtvarné úrovni. Mimořádné jsou zákresy celého souboru staveb do fotografií. 
 
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. 
Zejména v předdiplomové části práce je patrný značný rozsah studia podkladů a informací, nicméně v textu nejsou uváděny 
přímé odkazy či citace. Důkladně zpracovaná analýza prokazuje značné znalosti autorky. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Jak už jsem se zmiňoval, zásadní je soulad či nesoulad zvolené koncepce s principy ochrany památek.  Inspirace ledy, kdy se 
motiv ker či ledovce  prolínají celým projektem je nápaditá a souvisí s původním využitím stavby. Odkaz v dlažbě nebo 
lavičkách je zajímavý. U novostaveb ale tento  princip naráží na řadu technických komplikací, jako je přehřívání 
celoskleněného pláště, větrání, údržba atd. I nová vestavba při zachování  historického pláště budovy přináší komplikace v 
potřebách osvětlení, větrání atd. na druhu stranu dnes při požadavcích na téměř nulovou spotřebu energií je vše možno 
řešit pomocí nových technologií. 
 
 
 
 
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. 
 
Při hodnocení nejvíce oceňuji celkový koncept řešení, kdy jsou historické památky výborně začleněny do nových 
struktur při maximálním využití hodnot území. Koncept  náplně  vlastních ledáren je zajímavý a je škoda, že takové 
projekty většinou zůstávají pouze na papíře. 
 
Dotazy. 
 
1. Je zkušenost s obdobným programem u nás? v zahraniči? 
2. Je ověřeno výpočtem, že osvětlení vyhovuje požadavkům na kancelářské prostory? 
3. K prosklenné střeše, jak bude řešeno  mytí, větrání stínění? 
4.  Jak bude vodní plocha fungovat v zimě? jak bude zásobována vodou? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
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