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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Ledárny Braník 
Jméno autora: Bc. Katarína Burdová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 127 
Oponent práce: Ak. arch. Tomáš Turek 
Pracoviště oponenta práce: Eliášova 8, 160 00 Praha 6 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je značně rozsáhlé, autor projektu musí řešit území od urbanistické koncepce po detailní návrh 
parteru včetně městkého mobiliáře a výsadby. Součástí je i  řešení dispozic  jednotlivých objektů včetně fasád. 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
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splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno ve všech bodech. Poněkud schematické jsou pouze fasády nově navrhovaných objektů. Grafické řešení v 
pohldech neodpovídá úrovni diplomního projetu. Vysvětlit se to dá tím, že důraz zadání byl na návrh parteru, nikoliv vlastní 
objekty přilehlé zástavby. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Od počátku práce na urbanistickém konceptu  autorka důkladně analyzovala území, č erpala  informace nejen z terénu, ale i  
dostupných pramenů, včetně rozsáhlé fotodokumentace. Konc ept tedy správně  využívá hodnot  území a současně se 
zdárně vypořádává s problematikou záplavového území a s velmi komplikovanými dopravními vazbami 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné l iteratury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci jsou uplatněny znalosti jak v koncepčním řešení, tak v konkrétních návrzích. Vhodné je využití historických budov pro 
umístění Slovanské epopeje a dalších doplňkových provozů, studoven, knihovny či kavárny. Dispozice jsou zvládnuty s 
přehledem,  jsou ověřeny  odstupy a pohledové úhly, umístění zázemí či dalších provozů. Současně je využito znalostí 
konstrukcí, kdy je třeba u rekonstrukce respektovat původní konstrukční systém při vkládání nových funkcí. S ohledem na 
rozsah práce je TZB stručně popsáno v rámci celkové koncepce zásobování energiemi. Naproti tomu je, nad rámec zadání, 
část věnována vlastní Slovanské epopeji  včetně vybraných citátů Alfonse Muchy. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň je dobrá, texty jsou minimální, ale dostatečné pro objasnění záměrů autorky. Občas se objeví drobné 
překlepy. Grafická úroveň je výrazně lepší u předdiplomního projektu urbanismu, zatímco vlastní diplomní projekt je 
poměrně strohý, místy až příliš schematický. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizu jte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Diplomní práce obsahuje dlouhý seznam použité l iteratury a zdrojů. V rámci oponentního posudku jsem nenalezl případ, kdy 
by došlo k porušení citační etiky. Citace v textu se odkazují převážně na normy a vyhlášky. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomní projekt se vypořádal s komplikovaným územím, navrhl část města, která by mohla dobře fungovat jak z hlediska 
převládající funkce bydlení, tak i  další náplně kulturní a rekreační. Můžeme pouze l itovat, že se jedná o školní projekt, 
protože praxe ukazuje, že reálná výstavba podřízená ekonomickým ukazatelům takovým projektům nepřeje. O chování 
Prahy vůči Slovanské epopeji  raději  nemluvím. 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
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Práce jako celek je obdivuhodná rozsahem a šíří záběru. Z toho také vyplývají některé nedostatky, kdy nebylo možné všechny 
části zpracovat do větší podrobnosti.  
Grafika je přehledná srozumitelná, vizualizace zvládnuté, dostatečně dokumetující záměry autorky. 
dotazy: 
Jak je uvažován provoz venkovních bazénů?  
Jak jsou vyřešeny byty v blokové zástavbě s ohledem na osvětlení a oslunění? 
Byla řešena požárníbezpečnost podzemních garáží? 
Je vyřešen konstrukční systém garáží a navazujících bytů? 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2022     Podpis: Ak. arch. Tomáš Turek 


