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Tématem diplomové práce Anny Dománkové byl návrh otevřené věznice v rámci 
potenciálního dostavby bloku v ulici Pernerova v Karlíně, při úpatí Vítkova. 
Smyslem zadání bylo nejen prověřit typologii otevřeného vězení dle zahraničních 
zkušeností v pražských podmínkách, ale rovněž potenciál daného místa.  
Diplomové práci předcházela pečlivá příprava v rámci semináře. Anna se věnovala 
analýze vězeňství vč. jeho historie, současného stavu a budoucích potřeb v České 
republice, zkoumala typologii vězeňských staveb i místo stavby. Výsledkem byla 
úvaha navrhnout otevřené vězení do Karlína jako veřejnou stavbu, která bude jasně 
manifestovat svůj význam pro společnost. 
 
Urbanismus 
Urbanistické řešení vychází z analýzy místa, kde diplomantka správně 
identifikovala potřebu doplnit nedokončený blok obytných budov. Samotný objekt 
věznice pak tento blok dotváří, je od něj však oddělený, což umožňuje dobré 
využití parteru, logickou obslužnost a současně to uzavírá urbánní strukturu 
lokality. Současně tak vzniká i jasně vymezený soukromý prostor věznice. 
Diplomantka se rovněž věnovala návaznosti na plánovanou vlakovou zastávku. 
V nároží z nižší podnože vystupuje hlavní objekt otevřené věznice – věž, která 
vytváří jasnou dominantu. Výška sice evidentně není v souladu s územním plánem, 
ale projekt dobře dokládá, že pro významnou občanskou stavbu může být i vytvoření 
takovéto vertikály zajímavou cestou. A zákresy do panoramatu ukazují, že by hmota 
mohla být dobrým doplněním siluety Karlína.   
 
Architektura 
Architektonické řešení vychází z myšlenky oddělit funkce přístupné veřejnosti – 
jsou umístěny v podnoži - od těch, které jsou určeny v zásadě výlučně odsouzeným - 
tedy společenskou, ubytovací a administrativní část. Ty jsou umístěny ve 14 
podlažní věži. Rozdělení je logické a funkční, nedochází k nevhodnému křížení a 
prostorová organizace je jasná. Administrativní část umístěná v horních podlažích 
jasně reflektuje hierarchii vyžadovanou pro provoz instituce. Řešení věže se dvěma 
schodišti by se mohlo zdát prostorově neúsporné, avšak je třeba mít na paměti, že 
pro stavbu tohoto typu jsou zásadní bezpečnost a soukromí, všechny prostory pro 
vězně by tedy měly být přístupné dvěma způsoby – tyto požadavky autorka v návrhu 
správně reflektuje. Fasáda působí zajímavým a s kontextem souznícím dojmem, byť 
trochu příliš chladně strojovým a „univerzálním“.  
 
Technické řešení 
Konstrukční i materiálové řešení dobře doplňují architektonický koncept, materiály 
jsou zvoleny vhodně jak k významu a účelu stavby, tak ve vztahu ke kontextu.   
 
Formální část 
Diplomantka splnila předepsaný rozsah práce. Grafická prezentace a formální pojetí 
diplomní práce jsou na vysoké úrovni, vizualizace spolu a výkresy výborně 
ilustrují architektonické řešení i atmosféru stavby. 
 
Diskuze 
Diskuzi by bylo možné vést nad zvoleným řešením fasád, zejména nárožní věže, ve 
vztahu k účelu stavby. 
 
Závěr 
Jedná se o velmi kvalitní diplomní projekt založený na pečlivé analytické 
přípravě. Doporučujeme k obhajobě a navrhujeme hodnocení „A“. 
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