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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Muzeum železnice Praha 
Jméno autora: Bc. Anna Podracká 
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 B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

 

Práce je úplná a splňuje zadání. Autorka navazuje na před-diplomní projekt a navrhuje v místě bývalého objektu 
Lakovny v jižní části kolejiště Masarykova nádraží nový komplex Muzea železnice Praha.  

Autorka pracovala samostatně, záhy našla výchozí ideu návrhu, kterou se jí podařilo dotáhnout do úspěšného 
konce. Přesto je z práce cítit časová tíseň při jejím dokončování, která měla vliv na celkový dojem z návrhu.  

Jako velmi podařený hodnotím celkový koncept, který je logický, přesvědčivý a velkorysý. Kompozice starého a 
nového přináší zcela nové souvislosti. Nové dostavby citlivě obkličují původní budovu, aniž by ji jakýmkoliv 
způsobem degradovaly. Efektní lávka nad hřebenem původní sedlové střechy přináší skvělý zážitek všem 
návštěvníkům.  

Fasády nových částí jsou kultivované, měřítko správně zvolené. Prostřídání plných a prosklených ploch přibližuje 
objemy nových částí měřítku původní budovy. Na druhou stranu možná až přílišný vzájemný, barevný kontrast 
těchto částí poněkud drobí celkový výraz. Technicky zajímavé, prosvětlené fasádní panely z perforovaného plechu 
jsou pro daný typ stavby vhodným řešením, je škoda, že se je nepodařilo lépe odprezentovat ve vizualizacích. 

Dispoziční a provozní řešení je zcela funkční, dispozice jsou uklizené a přehledné. Interiéry naznačují kvalitu 
vnitřních prostorů, ale nejsou zcela dotaženy v detailu.  

Podélný řez ve studii je dosti schematický, především v oblasti původní budovy (krov, základy..).  

Konstrukční řešení je zvládnuté. Ne zcela dodělané jsou výkresy pro SP, kde je znát spěch v závěru práce. Chybí bližší 
specifikace úpravy povrchu převládající nášlapné vrstvy podlahy. Část TZB je bez připomínek. Prostor lávky by bylo 
zřejmě vhodné vybavit na obou koncích protipožárními dveřmi. 

Grafické zpracování práce je na standardní úrovni. Vizualizace měly být osobitější a mohly tak daleko lépe „prodat“ 
kvalitu architektonického řešení. Daleko lépe vyznívají schematické černobílé záběry 3D modelu.  
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Anna Podracká navrhla kvalitní konverzi historického objektu na muzeální komplex. Přesvědčivé je architektonické 
řešení, slabina práce je v její prezentaci a drobných nedodělcích. 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 4.6.2021     Podpis: 

          


