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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Společenské centrum s mateřskou školkou v nové rezidenční části Mladé 
Boleslavi 

Jméno autora: Bc. Josef Zach 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury 

Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

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

Splnění zadání práce 

Diplomová práce splňuje zadání. Celkové zpracování je i vzhledem ke konceptu stavby, sestávající se ze dvou 

objektů, v odpovídající podrobnosti. 

 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce 

Diplomant patří jistě do skupiny kreativních studentů, kteří pečlivě zvažují všechny aspekty ovlivňující návrh 

stavby.  První polovinu semestru věnoval velké množství energie a času hledání ideového řešení a tvorbě 

prostorového konceptu centra. Zprvu velmi váhavé rozpracovávání ideových skic ke konci semestru vyvážil velkým  

pracovním nasazením, a díky dobrým reakcím na podněty a doporučení konzultantů,  odevzdal ucelenou práci 

bohatě graficky dokumentovanou. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  včetně funkčního a prostorového uspořádání 
Urbanistické a architektonické řešení je postavené na kvalitním konceptu, který zrcadlí jak přírodní specifika 

lokality,  tak aspekty dané typologickou náplní stavby a jejím provozně dispozičním uspořádáním na straně jedné, 

a invenčním přístupem diplomanta na straně druhé. 

 

Kvalita technického řešení 

Koncept objektu po technické stránce je v souladu s architektonickým návrhem,  je zpracován podrobně, se 

stejnou pečlivostí, jako architektonická část. 
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce 
Práce je úplná, přehledná, na výborné grafické úrovni, vybavená velkým počtem vizualizací, které svědčí o invenci 

autora a schopnosti přesvědčivě prezentovat svou práci. 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 1.2.2022     Podpis:  


