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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům na Florenci 
Jméno autora: Bc. Patrik Kučera 
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 B - velmi dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

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) 

 

Jako místo pro diplomní projekt byl vybrán pozemek na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici. 
Jedná se o zbořeniště, které vzniklo při stavbě metra. Původně uzavřenému typickému pražskému bloku 
tak chybí nárožní objekt. Tato atraktivní parcela s problematickými podmínkami založení byla v rámci 
diplomního projektu zadaná pro návrh polyfunkčního domu, s převahou bydlení.  

Menší rozsah práce je vyvážen komplikovaným půdorysem pozemku a dodržením všech podmínek a 
požadavků na výstavbu v centrální části Prahy (hlavně parkování). Kromě toho je významnou součástí i 
podrobný návrh interiéru jednoho z bytů. 

Koncept návrhu je velmi dobrý. Navazuje na dané uliční a stavební čáry v obou směrech. Rovněž výška 
objektu navazuje na okolní zástavbu. Garážování je ideálně řešeno parkovacím zakladačem ve dvorní 
části parcely. V přízemí jsou umístěny provozovny a v patrech byty. Správně jsou na nároží a 
v nejvyšším podlaží umístěny největší a nejluxusnější byty. 

Forma objektu odpovídá současnému charakteru bytových domů, a přesto vhodně doplňuje víc než 100 
let starou zástavbu. Plasticky dekorovaná uliční průčelí sousedních domů nahrazují jednoduché, ale 
dostatečně působivé prvky ostění otvorů, lodžií a zábradlí. Výrazným prvkem je podloubí, navazující na 
pasáž metra a vytvářející příjemný předprostor před komerčními provozy otočený do parku. Za zvážení 
by stálo, zda by tato přízemní partie neměla být materiálově, nebo barevně odlišena od horních podlaží. 
Vedly by k tomu hlavně praktické důvody náročnější údržby z hlediska nebezpečí vandalství, ale i logika 
tradičního trojdělení domu s odlišením soklové části. Důvod kompenzace chybějící zeleně v sousedství 
parku a blízkého nábřeží nepovažuji za podstatný pro návrh zelené střechy, na kterou není odnikud vidět 
a která je přístupná pouze přes soukromé terasy. Terasy ustoupeného podlaží nabízí podstatně širší 
uplatnění zeleně a dá se předpokládat i důkladnější údržba. 

Dispozice bytů jsou i přes komplikovaný tvar nárožního pozemku navrženy čistě, s pravidelnými 
pravoúhlými půdorysy místností. Vyrovnání úhlů je rozumně navrženo v rámci schodišťového prostoru. 
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Drobným detailem by mohla být úprava WC v nárožním bytě otočením dispozice včetně instalačního 
jádra na opačnou stranu, a zúžením WC směrem ke vstupu do bytu eliminovat vystupující roh do 
předsíně. 

V dokumentaci jsem nenašel návrh odtahu spalin od plynového kotle v přízemí. 

Precisně zpracované jsou výkresy interiéru bytu. Výhradu bych měl k umístění varné desky na 
kuchyňském ostrůvku, a ještě k tomu bez digestoře.  

Ke konstrukčním výkresům bych měl několik výhrad. Je třeba jednoznačně rozlišovat a dodržovat 
jednotlivé stupně projektové dokumentace. K dokumentaci pro stavební povolení se nedělají tabulky 
prvků, a proto se do výkresu půdorysů tyto prvky neoznačují. Je třeba věnovat pozornost kótování. 
Výkresy s přenesenými kótami nelze použít (kótování chodby a následné). 

Rovněž je třeba věnovat pozornost kopírování textů. U bytového domu nelze použít formulaci o 
bezbariérovém užívání stavby, platnou pro rodinné domy. 

 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že diplomová práce má vysokou úroveň a že veškeré připomínky nejsou 
zásadní. Vznikají většinou nepozorností, ale ne neznalostí. 

Práce je kvalitní jak po stránce obsahové, tak formální. Úroveň zdařilých vizualizací týkajících se domu a 
bytu trochu snižuje kvalita vizualizací urbanistické studie z předdiplomu. 

Kladně hodnotím nadstandardní schopnost komunikace diplomanta a obecně jeho verbální schopnosti, 
které hrají při prosazování projektů nemalou roli. 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 

Datum: 8.6.2021           Podpis:         


