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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Předložená diplomová práce je srozumitelná, přehledná a zpracovaná na velmi dobré úrovni.

         
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Holešovická elektrárna je jedním z ikonických staveb průmyslové architektury v Praze a zásahy do těchto staveb se vždy
vážou  s nelehkou diskuzí  ohledně jejich  využití.  Kombinace komerčních  a  čistě  kulturních  provozů je  dle  mého názoru
správnou  cestou,  jak  zabezpečit  dobré  využití  i  ekonomickou  udržitelnost  objektu.  Studentka  implementaci  konceptu
do návrhu stavby zvládla výborně a stavební zásahy jsou citlivé, velmi estetické a původní tvarosloví nepotlačují, nýbrž ho
vyzdvihují. Prosklená pasáž působí pařížským dojmem a umístění zeleně uvnitř je velmi svěží. 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispoziční řešení objektu je velmi nápadité a odvážné a je v přímé kombinaci s vnější fasádou. Jinak řečeno, co vidíme zvenčí,
se propisuje i dovnitř. Jednotlivé provozní celky jsou kompaktní, kde je to potřebné; a velkorysé tam, kde je to náležité.
Průhledy mezi  výstavními sály i  ostatními provozy jsou výborným nápadem pro propojování  prostor. Celkové dispoziční
řešení a práce s prostorem je zvládnuta na výborné úrovni, návrhy jsou učesané a elegantní.

Kvalita technického řešení A - výborně
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
U rekonstrukcí historických objektů, zejména konverzí průmyslových staveb, projektanti zákonitě naráží na problém tepelné
techniky a energetické efektivnosti. Mnoho menších i větších staveb zateplení objektu z estetických důvodů neřeší, v takto
velkém měřítku by ale stavba byla extrémně nákladná. Studentka navrhla systém vnitřního zateplení a vnitřní konstrukce
jsou samonosné bez tepelných prostupů. Hlavní problematický detail tohoto řešení (detail A) považuji za vyřešený nejlépe,
jak to podmínky stavby dovolují. Hodnotím také velmi kladně návrh energetické nezávislosti objektu.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se
ke grafickému zpracování práce.
Grafické zpracování práce je velmi kvalitní, přehledné a je na něm vidět mnoho odvedené práce. Konceptní schéma výborně
popisuje záměr a ideové řešení.
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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.

Studentka v diplomním projektu prokázala mnoho úsilí a práce nad daným tématem. Práce je zpracována
pečlivě a na výborné úrovni. Oceňuji také způsob grafické prezentace, přehlednost výkresů, ale zejména kvalitní
rozbor zvoleného tématu a výbornou implementaci konceptu do samotné stavby. Návrh citlivě stavbu upravuje,
doplňuje – a vyzdvihuje původní architekturu, aniž by se ji snažil překonat. 
Studentce bych rád položil následující otázky:
1. Popište prosím jakým způsobem můžou jednotlivé provozy mezi sebou spolupracovat, popřípadě jak by mohly
být využívané i z hlediska okolité zástavby. 
2.  Ve  svém návrhu používáte  i  prvky modulární  architektury.  Přibližte  prosím základní  principy návrhu těchto
staveb, jaké se s tím vážou výhody či nevýhody. Jak můžou tyto prvky dále ovlivňovat Váš navrhovaný objekt?

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.

Datum: 10.6.2022 Podpis:
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