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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konverze bývalé holešovické elektrárny 

Jméno autora: Bc. Michaela Trávníčková 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. Arch. Jan Hemer, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
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 splňuje požadavky zadání- v části architektonické a stavební návrh na 

úrovni studie a dokumentace pro stavební řízení s podrobnějším řešením parteru a obvodového pláště 

včetně vybraných detailů. Ve statické části je řešen návrh ztužení výškové budovy; v části technického 

vybavení je zpracován koncept vodovodního systému budovy 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 

Inspirační zdroje z různých světových center umění diplomantka přetavila do Ideje prostorového 

uspořádání, která vymezuje jednotlivé funkční zóny. Ty poté vkládá do vybraných rekonstruovaných 

prostor historického areálu elektrárny a doplňuje je novotvary nových objektů 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 

Hlavním prostorem Centra tvorby a umění je hala bývalé strojovny, do níž jsou při obou průčelích 

vloženy „kontejnery“ pro třípodlažní Knihovnu a dvoupodlažní Multifunkční sál; střední část strojovny 

vytváří rozmařile rozlehlou komunikační halu, sloužící ve svých třech podlažích zároveň jako obří 

výstavní prostor pro aktuální tvorbu frekventantů Centra umění. Přiléhající původní hala kotelny je 

prostorově zredukována na rozvolněnou restauraci- café s vloženým dvoupodlažním kontejnerem pro 

fab-lab, ateliéry a chill-out zónu. K zachovanému celku bývalé elektrárny je připojen kvádr vícepodlažní 

budovy pro přechodné ubytování účastníků a pro nezbytnou administrativu. Funkčně- dispoziční řešení 

je řešeno volně až rozmařile v duchu ekonomikou neomezovaného rozletu pro areál umělecké tvorby 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  

Stavební část úkolu je zpracována s přehledem, čistě a s citem pro technický detail; statická část je řešena 

podrobně a s jistotou, rovněž tak vybrané partie zdravotně technických instalací 
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 

Závěrečné práce je předkládána na dobré úrovni, grafické ztvárnění odpovídající, jen decentní barevnost 

pohledů místy přechází téměř až k nečitelnosti. Oproti tomu prostorová zobrazení exteriéru i interiéru 

jsou nekompromisně vypovídající 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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