
 

Fakulta stavební VUT v Brně / Veveří 331/95 / 602 00 / Brno  

1 / 2 

pro NSP ARS 

 
 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

Autor práce: Bc. Jana Skládaná 

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 

Popis práce: 

Bc. Jana Skládaná si jako nosné téma své diplomové práce vytkla za cíl navrhnout objekt dětské 
léčebny, který tvarem vychází z konfigurace terénu a minimalizuje tak zásahy do hodnotného 
přírodního prostředí. Navržené objekty plynule navazují na terén, zelené střechy plynule 
přecházejí do svahu. Citlivý přístup k přírodnímu prostředí dokládá ve svahu „ukrytým“ 
parkovištěm pro zaměstnance a klienty léčebny. 
Návrh dispozičního řešení je přehledný, jednoduchý a nabízí efektivní propojení jednotlivých 
provozních částí léčebny při zachování optimální míry jejich potřebné autonomie. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Přístup autora ke zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bc. Jana Skládaná patřila vždy k velmi dobře motivovaným a aktivním studentům bakalářského 
studijního programu, který absolvovala s vyznamenáním, tj. s červeným diplomem. 
Při studiu magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel, zaměření 
architektura, se rovněž projevovala velmi odpovědně, iniciativně, dosáhla nadprůměrných 
studijních výsledků jak v teoretických, tak ateliérových disciplínách.  
 
Svou odbornou projekční praxi absolvovala v brněnské pobočce rakouského ateliéru Alles Wird 
Gut, kde pracovala mimo jiné na vítězném soutěžním návrhu v soutěži NB1 – Residential Tower 
Nordbahnhof, který se v současné době realizuje.  
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Při práci na této rozsáhlé architektonické studii se Bc. Jana Skládaná velmi odpovědně věnovala 
také konzultacím technické stránky návrhu s konzultanty na vybraných ústavech technického 
zaměření na fakultě. Výstupy z konzultací dokázala aplikovat a zapracovat do svého návrhu. 
Svým přístupem k práci na projektu prokázala velkou motivaci a zájem o práci architekta. Když 
bude nadále takto přistupovat ke své práci, v budoucí praxi se jistě velmi dobře uplatní jako 
tvůrčí architektka.  
 
Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky zadání svým obsahem i rozsahem; 
řešení je po formální stránce úplné se všemi náležitostmi.  
Diplomová práce jako celek je dokladem, že diplomantka se velmi dobře orientuje v 
problematice architektonického navrhování a získané teoretické znalosti dokáže úspěšně 
aplikovat na konkrétní stavební objekt.  
 
Proto navrhuji hodnotit diplomovou práci klasifikačním stupněm „výborně“. 
 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  19. června 2020  Podpis vedoucího práce   ………………………………… 


