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Šárka už ve fázi dipIomního semináře, prokazovala veIkou samo5tatnost, pracovito5t a dú5|ednost.
odevzdaný diplomní projekt mě nadchnuI postupem, zpracováním j konečnou formou prezentace.

Konverze průmys|ového objektu by sama o sobě by|o dostatečné téma, aIe šárka od počátku chápa|a
ú|ohu jako urbanistické téma. Tématem se sta|a průmys|ová haIa V kontextu Ho|ešovického b|oku.
Projekt ukazuje potenciá| a kvaIity historické stavby a upozorňuje na to, že i když se nejedná o
nemovitou památku (památkou je pouze ma|á část podé| uIice U Pergamentky), stojí za to objekt
zachovat a h|edat pro něj adekvátní stavební program' Ukazuje soužití a vzájemnou synerBii, která je
městotvorná a hrozně dů|ežitá.

DůsIednou ana|ýzou získáVá Šárka jasné představy o urbanistických souVis|ostech a jednoznačně
doplňuje průběhy uIičních a stavebních čar a vymezuje budoucí b|ok. Po vzoru Žive|ných - hvbridních
ho|ešovických bIoků se rozhoduje o muItifunkční podobě místa. Kombinace byd|ení, práce, zábava je
pro Šárku východiskem a budoucím program b|oku. šárka dokazuje, jak zásadníje dobrá zna|ost
místa a ana|ýza potřeb pro da|ší náVrh, tak aby nesk|ouznuI do úrovně osobníexhibice. Navržený bIok
je zdravě různorodý, působí rost|ý s důrazem míru intimitv a soukromí'

Vrstevnaté funkční vymezení, jen dok|ádá, jakým potenciá|em historické haIy disponují, s jakou mírou
f|exibiIity Ize u nich počítat a jak hodnotné prostředí s vysokou mírou autenticity díky jim získáme'

Šárka vytváří působivé místo, prostoupené atmosférou a napětím. Dokazuje, že umí být cit|iVá a
zároveň racioná|ní. Její myšlenky nek|oužou po povrchu věci, a|e jsou důslednou odpovědí na zvo|ené
téma' oceňuji především její kompIexní přístup k tématu a schopnost s|edovat nastavená východiska
Konečná grafická prezentace je stylově na nejvyšší úrovni, její jazyk je čitelný a pochopiteIný aniž by
se staI baná|ním a schématickým. Ce|kově práci hodnotím jako úp|nou, přehIednou, ve|mi přínosnou
a inspirativní. obsahově jí nelze nic Wtknout.

Šárka se vyznačuje nesmírnou pracovitostí, důsIedností a cí|evědomostí, zároveň má Výtvarný taIent a
cit pro detaiI i materiá|. jsou to V|astnosti, které jsou skvělým základem pro profesi architekta.

Rád bych jí poděkovaI za suverénní názor a projekt ohodnotiI nej|epší možnou známkou A.
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