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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc.Sabina Jokešová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: ing.akad.arch.Hana Zachová 
Pracoviště oponenta práce: projekční ateliér -HZ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce  spočívá v návrhu hotelového komplexu   s podzemními garážemi, wellness centrem, restaurací,  bary a 
podzemními garážemi. Rozsáhlý hotelový komplex  má zastavěnou plochu přes  1700 m2.  

 

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. 

Diplomantka splnila  požadovaný  objem  práce , který je,  vzhledem k rozměrům a složitosti komplexu,  
značný. V některých částech dokonce zpracovala technické  řešení , které nebylo v zadání požadováno 
(např.požární zabezpečení ). Vzhledem k počtu návštěvníků a kombinaci různých funkcí je právě požární 
zabezpečení důležitou součástí návrhu. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

8 – 9 podlažní  hotelový komplex  sousedí s historickou obytnou zástavbou Nového Města, ta je 4 – 5 podlažní. 
Historické  domy tvoří bloky, ale  jsou umístěny na parcelách šířky kolem 20 m a tomu odpovídá struktura, 
funkce  a detaily budov . Hlavní průčelí komplexu má délku 70 m. Měřítko i detaily  působí v daném 
architektonickém prostředí poněkud cizorodě a odkazují spíše na charakter magistrály. Architektonický návrh  
snad vychází z  požadavku masového využití komplexu, což je patrné  i v dispozičním řešení. Pokoje jsou 
navrženy pro rozmanitou klientelu, některé disponují  i kuchyňkou. Navržené atrium prochází přes 9 podlaží , 
posilovna a související sály  mají  výměru přes  400 m2  atd. Zkušenost z velkých obchodních center, 
energetických  i pandemických krizí a požadavky na udržitelnost architektury ukazují  spíše  životaschopnost a 
flexibilitu menších celků. Architektonické řešení jednotlivých průčelí se liší,  ke změně charakteru dochází  na 
nároží, což  není vždy přínosné. Podzemní  garáže  pro cca 80 automobilů jsou obslouženy 2 výtahy, ty jsou  
situovány v blízkosti dnešní komplikované křižovatky. Na  křižovatce a souvisejících komunikacích tak mohou 
vznikat kolizní  situace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Navržený  komplex  je všech svých částech zpracován vyváženě a dostatečně podrobně. Diplomantka ukazuje  
znalosti a orientaci v odborných technických disciplínách, předkládá jasná a přehledná řešení. Její odborné 
znalosti jsou výborným  základem pro uplatnění v praxi.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Závěrečná práce je přehledná, jasně strukturovaná, jazyková úroveň odpovídá danému úkolu. Výkresy i 
vizualizace jsou na velmi dobré  grafické úrovni.  

 

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. 
Diplomantka se výborně orientuje v poznatcích získaných studiem a správně je využívá.   
 

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. 
Diplomantka  se ujala  velice složitého úkolu, který by v praxi řešil velký projekční tým. Její diplomová práce je 
velmi dobrou průpravou pro zapojení do praxe. 

 
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. 

Oceňuji náročnost  zpracování rozsáhlého  a složitého hotelového komplexu. 
 

Otázky:  bez otázek 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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