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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mayerova továrna Kulturně společenské centrum 
Jméno autora: Magdaléna Jilečková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Michal Šourek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 

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) 
Studentka předkládá vynikající diplomovou práci. Robustní a podrobná analýza lokality, místa, tématu a state-of-
the-art je východiskem principů, které studentka následně úspěšně rozpracovává v autentické architektonické 
formě a zdařilém provozně-dispozičním, technicko-konstrukčním řešení a řešení technických zařízení, pohody 
mikroklimatu, energetické efektivity provozu a požárně bezpečnostním řešení.  
Předložený návrh představuje nový přístup k využití lokalit industriálního odkazu v intravilánu historických sídel. 
Naplňuje ambici stát se plnohodnotnou součástí každodenního života obyvatel i návštěvníků města, úspěšně se 
vypořádává s častým problémem nárazové vytíženosti. Projekt svou architektonickou formou a pojetím volně 
přístupných enkláv veřejného prostoru - především venkovních prostranství, které tvoří bohatou skladbu 
rozsáhlejších polyfunkčních ploch a intimnějších „zákoutí“ se specifickou atmosférou.  
Benefitem budov jsou nejen zdařile řešené funkční plochy ale i autentické architektonické prostorové zážitky: 
zvláštní roli v tomto ohledu hrají příhodně situované komunikace vně i uvnitř budovy, nabízející mimo jiné výhledy 
do zeleně, do dvorů a na krajinu střech a věží Dvora Králové nad Labem. Ústředními a zdařilými momenty návrhu 
je víceúčelový sál a otevření restaurované etážové budovy a nových dostaveb pomocí otevření objektů směrem 
do dvora. Veřejný prostor přechází z interiéru do exteriéru a nabízí různorodé zážitky. 
Dispozičně-provozní, stavebně-technické řešení diplomního projektu je zdařilé, bez výhrad, stejně jako řešení 
technických zařízení, pohody mikroklimatu, požární bezpečnosti i energetické efektivity provozu. 
Práce je pečlivě zpracovaná, úplná, přehledná, má potěšující grafickou úroveň. 
 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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