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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kulturní centrum v areálu bývalé Mayerovy továrny, Dvůr Králové nad Labem 
Jméno autora: Alžběta Vaštová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury - K129 
Oponent práce: Ing. Arch. Juan Labbé 
Pracoviště oponenta práce: Atelier MSA, U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5, Smíchov 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Zajímavé téma, které se dá aplikovat i na mnoho dalších měst po celé České republice a v Evropě, která potřebují 
tento druh zásahů do dědictví, které je v dnešní době téměř prázdné nebo nevyužívané.  Závěrečná práce splňuje 
zadání navržené studentem, předkládá poměrně dobré a konkrétní podklady a analýzy. Je jasné a srozumitelné, 
co chce dělat a jak to chce dělat od urbanistické studie až po detaily staveb. 
Koncepce je nejvhodnější pro malá města, zaměřuje se na jejich vzájemné vztahy, propojení , zejména v těchto 
malých městech, která chtějí přinést nový turistický ruch, nové kulturní aktivity a možná i nové budoucí obyvatele. 
 
Koncept kulturního domu je pro tento pozemek ideální a samozřejmě pro toto měřítko města dokonalé propojení 
s centrem města.  Kde kulturní dům bude novou komunikací pro město, a jak se stát novým prostorem pro 
procházky, zastavení a setkávání lidí, něco, co v těchto malých městech jsou téměř neexistující v této době s 
dobrou architekturou a dobrým veřejným prostorem.  
 
Chybí mi jen více náčrtů konceptu, tvaru, objemu, trochu více citlivosti pro konečný výsledek a jak tohoto 
konceptu a objemu dosáhnete. Chápu, že přístup k novým budovám souvisí s minimální estetikou, ale rád bych 
viděl, jak a proč toho dosahujete.  
Tyto prvky by pomohly k bohatší plasticitě a proč ne k většímu riziku. To by dalo novým budovám jedinečný 
charakter, který by v budoucnu mohl být i navštěvován díky zajímavému přístupu na rozdíl od klasického a 
historického charakteru stávajících budov.  
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Ačkoli 3 hlavní objemy nemají více než 3 podlaží a mají mezi sebou dobré propojení s novým veřejným prostorem 
, mohlo být zajištěno více propojení na střechách s některými terasami pro širší výhled na město, čímž by se tento 
nový převládající vertikální prvek, který je jeho nové schodiště, který mi dává tu kvalitu celkového výhledu na 
město a kde je historické centrum.  
Obecně je technická úroveň velmi dobrá, a to jak v obecných plánech, tak v technických a inženýrských detailech. 
 
2D grafika je obecně opravdu dobrá, bohatá na textury a velmi srozumitelná ve všech úrovních, řezech, výškových 
úrovních a plánech. 
 
Co se týče 3D grafiky, axonometrická schémata jsou dobrá, připomínky mám pouze k vizualizacím renderů, chápu 
minimalistický přístup projektu, ale z hlediska renderů mi chybí trochu více života ve veřejném prostoru, více 
zeleně a veřejného života, který se tam odehrává, působí to trochu prázdně a chladně. Také je to kulturní centrum 
a na renderech nevidím žádný kulturní pohled, chybí mi nějaký render s nějakou výstavou nebo kulturní akcí, 
která by se tam konala.  
 
Ale celkově je práce jako grafické dílo na vysoké úrovni, opravdu kvalitní od začátku až do konce. je to jasné a 
srozumitelné, střízlivé a elegantní. 
Grafika je minimalistická a bez tolika kontrastů a výrazných barev. díky tomu je na první pohled docela příjemná. 
Opravdu dobře zpracované. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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