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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konverze pivovaru v Kralupech nad Vltavou 
Jméno autora: Bc. Martina Jarošová 
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: prof. Tomáš Šenberger 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

C - dobře 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Diplomnímu projektu Konverze pivovaru v Kralupech nad Vltavou nepředcházela fáze předdiplomu, ve které se 
obvykle provádějí analýzy a řeší urbanismus. Autorka proto použila analýzu, zpracovnou v předcházejících 
projektech. Vlastní návrh adaptace vychází z požadavků města, na umístění několika městských funkcí – knihovna, 
galerie, ZUŠ – doplněných o další provozy – kavárnu, výčep a minipivovar. Rozvržení nových funkcí do stávajících 
prostorů pivovaru je racionální, a bylo vedeno snahou o minimum intervencí. Přesto by při podrobnější znalosti 
konkrétního užívání bylo užitečné důslednější oddělení některých provozů mezi sebou (např.: ZUŠ).  Není zcela 
zřejmé umístění částí pivovaru - druhé varny - do výčepu, odděleně od hlavní výrobní plochy v 1.PP. Minimální 
zásahy jsou i v exteriéru, nová venkovní schodiště, otevřená střešní konstrukce, několik okenních otvorů. Hlavní 
vstup do knihovny  by si zasloužil kryté schodiště, pro ZUŠ by bylo vhodné zvětšit okenní otvory. Konstrukční 
řešení se týká návrhu relativně malé části - vložené galerie do prostoru kavárny.  Schází komplexní řez s pohledem 
na fasádu. Elaborát je přehledný, minimalizovaný. Návrh interiéru kavárny a části parteru je jen směrný, bez 
dalších podrobností. Diplomantka pracovala zcela samostatně. Vzhledem k jasnému zadání a již existující, dobře 
využitelné budově jsem očekával  propracovanější výsledek. 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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