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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce a dostavba filmových ateliérů - revitalizace areálu Horních 
kasáren v Klecanech 

Jméno autora: Bc. Jakub Vašek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: prof. Tomáš Šenberger  
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 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Předložená práce navazuje na předdiplomní projekt Revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanech. Autor si pro 
zadání diplomního projektu zvolil rekonstrukci a dostavbu filmových ateliérů, které v bývalých halách pro 
vojenskou techniku již spontánně vznikají. Navržené řešení na jedné straně pozitivně využívá stávající budovy a 
doplňuje je novostavbami pro rozšířený program, a zároveň formuje i okolní, zanedbaný veřejný prostor. Možné 
rozdělení na etapy dává navíc návrhu realistický základ. Původní i nově navržené budovy jsou ideově i koncepčně 
propojeny: myšlenka „domu v domě“ mohla být i v novostavbách realizovaná důsledněji. Navržený program je 
nabídkou pro budoucí investory/uživatele, a je dostatečně univerzální pro případnou editaci. I když je 
v architektonickém návrhu vizuální stránka původních i nových objemů strukturovaná podle vnitřní funkce (od 
utilitárních fasád čistě průmyslových hal až po hotel), díky zvoleným materiálům a barevnosti fasád působí ve 
výsledku celý areál jednotně. Barevnost je ve správné míře přenesena i do směrného návrhu interiérů. 
Konstrukční řešení včetně navržených stavebních detailů je promyšlené a realistické. V konceptu TZB vzbuzuje 
mírné rozpaky vytápění tepelným čerpadlem. Odevzdaný elaborát je kompletní, srozumitelný na výborné grafické 
úrovni. Výborná diplomní práce, jejímž  výrazným kladem je i promyšlený, koncepční přístup k oživení 
zanedbaného areálu, reagující na aktuální tendence podobných adaptací. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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