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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce: Obytný blok s obchodním parterem
Jméno autora: Bc. Dana HATSCHBACHOVÁ
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra architektury
Vedoucí práce: Ing.arch. 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 

B  velmi 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) 
Dana Hatschbachová zpracovávala svůj projekt velice svědomitě a poměrně samostatně již od začátku 
předdiplomního semináře AMG2. Přes velmi náročné a atypické podmínky tohoto semestru využívala pravidelně 
online konzultace, na kterých byl vidět pozitivní vývoj. Koncept zástavby území spočívající v navázání na přilehlou 
zástavbu Smíchova strukturou bloků i rastrem ulic je legitimním a nekonfliktním řešením, jež posunuje tradiční 
urbanistickou strukturu blíže k řece. Jeho ukončení v nábřežní části je zvládnuto s odpovídající mírou velkorysosti 
a vytváří přehlednou příbřežní promenádu dobře navázanou na severní část předmostí i Císařskou louku, parter v 
místě bytové zástavby je vhodně obohacen drobnými provozovnami služeb a kombinuje tak úspěšný model 
fungování ze severnějších partií smíchovské náplavky s volněji pojatou zelení.V rámci řešení konkrétního bloku se 
vydala cestou jednotné architektury, která působí poněkud monotónně, pracuje však dobře s detailem a měřítkem. 
Návrh pracuje s velikostně a standardem vhodně odlišeným řešením bytů ve více dopravou zatížené části u 
Strakonické ulice a bytů v příbřežní části - byty jsou dobře řešeny a mají odpovídající plošný standard.  
Technická část je zpracována  přehledně a srozumitelně a je úplná. Určitou pochybnost vyvolává podobná 
dimenze přechodové i řadových desek a volba monolitických obvodových stěn při pravidelném členění fasád. 
Preference francouzských oken k podlaze pak vede v kombinaci s požárním požadavkem k vysokým nadpražím, 
která berou interiérům vzdušnost.  
Grafické zpracování práce je na velmi dobré úrovni, vedoucí práce by ocenil dokumentaci vztahu původní a 
navrhované zástavby v oblasti Strakonické ulice. 
Celkově se i přes výše uvedené výtky jedná o velmi kvalitní práci, která i při ztížených podmínkách uplynulých 
semestrů dokládá velmi dobré schopnosti studentky samostatně pracovat. 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B  velmi dobře. 
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