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POSUDEK OPONENTA 
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 
Oponent práce: Jan Oppelt 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
       

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Koncept 
Hmotová kompozice je výrazná, silná. V drsném prostředí mohutných dopravních staveb je robustní výraz na místě.  Původní 
budova je chvályhodně zachována. Nemohu se ale zbavit dojmu, že staré a nové existuje vedle sebe, bez vzájemné výtvarné 
vazby. Možná jsou na vině vizualizace, kde se ztrácí členící struktura nových hmot a měřítkový kontrast obě budovy navzájem 
odcizuje. 
Provoz  a  dispozice 
K dispozičnímu řešení nemám výhrady, působí architektonicky úhledně a provozně logicky. Předpokládám, že propojovací lávka 
není jen významným prvkem hmotové kompozice, ale bude také sloužit také jako výstavní plocha. 
Byť se autorka odvolává  na řešení dopravy v urbanistickém předdiplomním projektu, studie by zasloužila podrobnější popis 
této problematiky.    
Technické řešení 
Zvolená ocelová konstrukce je v daném případě v souladu s provozem i architektonickým pojetím návrhu. Popis technického 
zařízení budovy je velmi stručný, místy až nekompletní. Pozastavím se nad nakládáním s dešťovými vodami. Alespoň část bych 
navrhl využít pro zálivky zelených ploch.   
Úplnost a formální náležitosti 
Diplomová práce je v architektonické části kompletní, textová část a schémata TZB jsou podle mého názoru příliš stručná, 
neposkytují dostatek informací na úrovni podrobnosti architektonické studie. 
Grafika výkresů je hodně schématická, to kvality samotného návrhu nijak nesnižuje. Provedení vizualizací, kde zaniká členění 
fasád, prezentaci návrhu ovšem ubližuje.  
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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