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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
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 

B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Zdařilá závěrečná práce předkládá návrh kulturního centra v lokalitě bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové 
nad Labem. Principy, východiska architektonického řešení navazují na jedinečně zpracovanou analýzu lokality, 
úkolu i tématu. Studentka přesvědčivým způsobem předkládá východiska konverzí průmyslového dědictví a 
představuje kulturní centrum především jako vitální veřejný prostor. 
Práce naplňuje ambici oživení a podpory kulturního a komunitního života malého města prostřednictvím 
občanské vybavenosti a revitalizace veřejných prostorů. Kulturní centrum s vnitřním polootevřeným dvorem je 
novým komunikačním těžištěm města, stává se místem kultury, procházení, zastavení a setkávání. Studentka 
správně a přesvědčivě akcentuje komunikativní aspekty autentické architektury - komunikaci uživatelů i 
komunikaci samotných prostorů ve vztazích interiéru a exteriéru.  
Objekt továrního komína, metamorfovaného šroubovicí schodiště je příhodným akcentem areálu. Úvaha autorky 
o sdělení architektonicko-poetické myšlenky otevřenosti a komunikace celoproskleným pláštěm hlavní budovy, 
vstupujícím do náměstí Republiky, se ukazuje jako ne beze zbytku úspěšně „materializovaná“: reflexe „etážovky“ i 
kostela Sv. Jana Křtitele je přesvědčivá, odkaz k „obojí“ historii místa snad rovněž, přesvědčivosti formy však 
přesto není superlativní.  
Dispozičně-provozní, stavebně-technické řešení diplomního projektu je zdařilé, pečlivě propracované stejně jako 
řešení technických zařízení, pohody mikroklimatu, požární bezpečnosti i energetické efektivity provozu. 
Práce je úplná, přehledná, má potěšující grafickou úroveň. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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