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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům Florenc 
Jméno autora: Bc. Bernadeta Szalaiová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
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 A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 
Práce splňuje zadání. Autorka pracovala velmi samostatně, práce měla zcela plynulý průběh, dostatek času si 
autorka vyhradila na grafické zpracování, které je silnou stránkou celé práce. 
Řešený polyfunkční dům vyplňuje stávající, nárožní proluku u metra Florenc. Nárožní domy v Praze mají své 
specifikum, obvykle je v místě nároží individualisticky pojatý prvek, arkýř, věž apod. Autorka se rozhodla vyřešit 
nárožní výzvu zaoblením fasády, což je chytrý způsob, který pomáhá propojit obě fasády a podporuje celistvý výraz 
objektu. Vlastní hmota byla předurčena konkrétní situací a sousedními domy. Zbývalo tedy vyřešit parter a rozčlenit 
fasádu. Koncept spočívá na propojení zvlněné parterové části s nejvyšším ustupujícím podlažím. Tady se domnívám, 
že je vztah obou těchto částí velmi špatně pozorovatelný, ať už z úhlu pěšího nebo příp. nadhledů. Vytknul bych 
práci se sloupy v parteru a jejich navázání na tělo domu, především v případě lodžií je to velmi zvláštní, kdy sloup 
nepokračuje dále směrem nahoru a „podpírá tak vlastně jenom stropní desku“. Působí to velmi „netektonicky“ a 
nelogicky. Fasáda jsou kultivovaná, seskupení lodžií a oken do svislých pásů a s tím související slepé pásy bez oken 
jsou pro bytový dům v pražském prostředí netypické. Tento princip fasádu spíše drobí, než aby byl v harmonii 
s oblým nárožím a podporoval její celistvost. 
Po krátkém hledání autorka našla optimální pozici schodiště v centru dispozice, což umožnilo naplno využít 
nepravidelný půdorys. Vlastní dispoziční řešení je zcela funkční. Vstupní recepční hala k bytům je na české poměry 
nebývale velkorysá, zde by v reálné praxi jistě došlo k zvětšení komerčních jednotek na její úkor. Hlavní vstup 
naopak reprezentativnost trochu postrádá, zádveří narušuje oblou vlnu vymezující parter. Dispozice bytů jsou 
vkusné a bez výhrad, rovněž tak rozvržení volnočasového podlaží na střeše s terasou po obvodu je zdařilé.  
V půdorysu 2.NP chybí zobrazení zahrady ve vnitrobloku.  
Prezentované interiéry jsou esteticky na výši a dokládají orientaci autorky v tomto oboru. 
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Chválím velmi profesionálně zpracované požárně-bezpečnostní řešení. Část TZB je bez připomínek. 
 
Graficky je práce na vynikající úrovni. Skvělé vizualizace a zákresy. Drobnou slabinou je podání materiálu 
obvodového pláště, který se nepodařilo zcela věrohodně prezentovat.  
 
Bernadeta Szalaiová zpracovala velmi kvalitní návrh polyfunkčního domu na exponovaném místě. 
Práce je velmi propracovaná po technické a grafické stránce. Architektonické řešení by mohlo být přesvědčivější. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 4.6.2021     Podpis: 

          


