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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Okrsek Zálesí, víceúčelový objekt Sulická 
Jméno autora: Bibinur Kurekešová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc.Ing.arch.Luboš Knytl 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno 
 

Práce obsahuje požadované součásti a její rozsah odpovídá zadání. 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 

Autorka měla před sebou komplikovaný úkol, se kterým se zpočátku potýkala s nemalými obtížemi, ale velmi odhodlaně. 
Koncept byl zajímavý a velmi nosný, ale jeho přetvoření v reálný projekt přinášelo řadu prostorových i funkčních problémů. 
Výsledkem je ovšem zajímavý projekt, který dosvědčuje schopnosti autorky i její odhodlání se s problémy poprat až do 
vítězného konce. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Urbanistické řešení vychází z předdiplomního stupně a je formálním zakončením jedné z hlavních os urbanistického 
konceptu. Proti sobě jdoucí křivky střech a spirálovitě stočený půdorys vytváří zajímavý prostor, který by naplňoval ambici 
ústředního veřejného prostranství, bez dopravy, živého díky řadě obchodů a služeb i díky blízkosti bytové zástavby. 
Funkční uspořádání možná obsahuje drobné nedostatky (vnitřní provoz galerie není úplně optimální), ale zde oceňuji 
především návaznosti a propojení, vnitřní drobné funkční minely by se jistě upravily v dalším projektovém stupni a 
především v návaznosti na konkrétní požadavky nájemců a provozovatelů obchodních jednotek i administrativních ploch. 
Proto celkově hodnotím tento aspekt nejlepším možným hodnocením. 
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
 

Technické řešení představuje zadané dílčí části, je srozumitelně podané, obsahuje i další informace, v zadání přímo 
nepožadované. V „reálném světě“ by technické aspekty takto složitého projektu řešil tým odborníků – v této práci jde podle 
mého názoru o to, podat představu o reálných možnostech koncepčního řešení – a to prezentovaný materiál splňuje. 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 

Prezentace projektu je přehledná, graficky zdařilá, pouze stafáž hlavní vizualizace podle mého názoru zbytečně zplošťuje 
prostorový vjem představeného projektu. Jinak je však práce z tohoto pohledu velmi zdařilá. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou práci považuji za velmi zdařilou. Autorka dokázala překonat počáteční potíže velkou pílí a nasazením, 
ačkoliv ji stále ještě maličko limituje ne úplně dokonalé zvládnutí jazyka – a to je podle mého názoru důkazem její 
velké pracovitosti a odhodlání odborně se neustále posouvat výše. 
Předložená práce je úplná, zajímavá a hodnotím ji   A - výborně. 
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