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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hotel Na Florenci 
Jméno autora: Bc. Sabina Jokešová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury 

Vedoucí práce: Doc. ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - 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) 

 

Pro zpracování diplomního projektu bylo vybráno území, v předdiplomním projektu vymezené ulicemi Na 
Florenci, Křižíkova, Wilsonova (magistrála) a na jihu novou trasou pokračující v nároží ulice Na Florenci 
přímo na východ. Velikost území, jeho vazba na stávající komunikační síť a zástavbu, ideální dostupnost 
veřejné dopravy, vazba na nově navržený výrazný komunikační tah podporující osu směřující k Vítkovu 
a navazující pod magistrálou na nově navrhovanou zástavbu, a z východu sousedství magistrály 
v úrovni 2. podlaží, dává veškeré předpoklady pro umístění hotelu. 

Hmotové řešení hotelu se diplomantka rozhodla pojmout jako kompaktní objem na vymezeném 
půdorysu s odlišným řešením jednotlivých průčelí, podle orientace ke světovým stranám a vztahu 
k nejbližšímu okolí. Výška hotelu převyšuje stávající zástavbu a navazuje na novou zástavbu navrženou 
v urbanistické studii východním a jižním směrem. Centrální část je zvýrazněná halou procházející přes 
všechna podlaží, která dodává stavbě monumentalitu a dává příležitost atraktivního výtvarného využití. 

Různorodost jednotlivých průčelí je trochu neobvyklá, ovlivněná pravděpodobně kontaktem se 
současnou magistrálou. Provoz na magistrále je ale v rámci projektu výrazně utlumen.  

Dobře působí dvoupodlažní parter se vstupem na západní straně, jižní a východní část, která je 
v těsném kontaktu s veřejností, by si zasloužila být lákavější. 

Návrh interiérů by si zasloužil větší nápaditost. To se týká interiérů pokoje, ale hlavně interiéru vstupní 
haly. Obzvlášť od mladých architektů by se očekávala charakteristická originalita, která by na hostech 
hotelu zanechala neopakovatelný zážitek. 

Dispozice všech navržených provozů jsou vyřešeny velmi dobře.  

Technické řešení v podstatě odpovídá požadované úrovni. Výkresy DSP jsou zpracovány pečlivě a až 
na drobnosti v pořádku. 

Grafická úroveň je velmi dobrá, vizualizace čitelně vypovídají o představách charakteru prostředí. 
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Diplomantka projevovala průběžný zájem o danou úlohu.  

Má veškeré předpoklady k dobrému uplatnění v rámci projektové kanceláře. 

Diplomová práce splnila dané požadavky na průměrné úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 

Datum: 8.6.2021           Podpis:                


