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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Pražská filharmonie 
Jméno autora: Bc. Adéla Bartošová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec 
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 A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 
Návrh Adély Bartošové byl zpracován na základě zadání a stavebního programu pro novou koncertní síň Prahy od 
IPR Praha z roku 2018. 
Z hlediska architektonické typologie a konstrukce se jedná o mimořádně náročnou úlohu. Autorka se tohoto úkolu 
zhostila s velkou zodpovědností, technickou zručností a architektonickou kreativitou. Urbanistické řešení velmi 
složitého městského prostoru je zvládnuté bravurně, a to zvláště s ohledem na mimoúrovňové řešení návazností 
na automobilovou, veřejnou městskou a železniční dopravu. Celkový návrh zahrnuje objemové řešení galerie a 
hotelu jakožto součástí areálu, tyto budovy však nejsou zadáním DP. Prostorová kompozice řešeného území 
přirozeně a inteligentně navazuje na původní i nově navrhovanou městskou zástavbu a uliční síť. 
Samotná budova filharmonie je umístěna do segmentu kulového tvaru a vytváří tak jasnou a nekompromisní 
architektonickou formu. Interiéry (vnitřní prostory) jsou navrženy profesionálně až bravurně, vzhledem 
k nejednoduchému 3D tvaru této unikátní stavby. Za pozornost stojí stejně bravurně a obsáhle navržené 
technické a konstrukční řešení, které Adéla Bartošová vypracovala samostatně a prokázala tak vysoké odborné 
znalosti a tvůrčí nadání. 
Předloženou diplomní práci považuji za jednu z nejlepších, jaké jsem vedl, a doporučuji ji na nominaci na cenu 
profesora Voděry. Zároveň vyzývám autorku, aby svůj projekt přihlásila do Přehlídky diplomních prací ČKA. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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