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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kostel v nové rezidenční části Mladá Boleslav 
Jméno autora: Bc. Viktorie Vaňková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
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 B - velmi dobře 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Splnění zadání práce 
Zadání práce je splněno ve všech částech.  
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce 
Aktivní, kreativní a zodpovědný přístup, pečlivá a samostatná práce, konzultovala pravidelně. 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání 
Urbanistické řešení vychází z konceptu nového obytného území řešeného v předdiplomním projektu. Kostel je 
součástí významné pěší osy, kterou sice pomyslně ukončuje, ale zároveň vizuálně propojuje s přilehlým 
lesoparkem Štěpánka. Tato osa protínající objekt je základem logického prostorového členění na dynamickou část 
kostela a klidnou část komunitního centra, mezi kterými je společné nádvoří, otevírající se do zeleně.   
Prostorové a funkční uspořádání plně odpovídá požadavkům na komunitní život.  Architektonický výraz postavený 
na geometricky čistém hmotovém řešení je podpořen fasádním obkladem. Prosklená lomená čelní fasáda, jejíž 
součástí je oltářová stěna, se jeví jako přirozená součást interiéru. Při pohledu zvenčí ale na mne přesvědčivě 
nepůsobí.  K úvaze bych dala „náhlé ukončení“ gridu u čelní prosklené stěny - možná by se mohl opírat do rámu 
kopírujícího tvar lomené čelní stěny, provázat se s  posledním svislým stěnovým dřevěným prvkem a převzít i 
statickou funkci.   
Kvalita technického řešení 
Koncept objektu po technické stránce je v souladu s architektonickým návrhem,  je zpracován podrobně, se 
stejnou pečlivostí, jako architektonická část. 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce 
Práce je úplná, přehledná, na výborné grafické úrovni, vybavená velkým počtem vizualizací, které svědčí o invenci 
autorky a schopnosti přesvědčivě prezentovat svou práci. 
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 11.6.2021     Podpis: 


