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POPIS ZADÁNÍ PROJEKTU A OČEKÁVANÉ CÍLE ŘEŠENÍ 
 
Diplomová práce se zabývá návrhem na novostavbu budovy paliativního centra v části areálu 
býv. pivovaru v Jablonci n. Nisou – Vrkoslavicích. Před vlastním návrhem této nové budovy 
byl autorkou diplomové práce vypracována velmi podrobná a erudovaná urbanistická a 
sociologická analáza předmětného území včetně širších souvislostí a srovnání s okolními 
obdobnými industriálními areály na Jablonecku. Obšírně se také autorka zabývá možnými 
variantami vnesení nové funkce do areálu pivovaru se všemi jeho souvislostmi. Volba na 
novostavbu paliativního centra je podložena autorčinou fundovanou argumentací, kterou navíc 
konzultovala s řadou renomovaných odborníků. Cílem této DP je tedy urbanisticko-
architektonický návrh paliativního centra pro seniory zasazeného do velmi dramaticky- 
modelované krajinné konfigurace. 
 
 

URBANISTICKÉ  ŘEŠENÍ  
 
Studentka diplomantka řeší novostavbu paliativního centra ( dále PC ) umístěnou v části 
areálu bývalého pivovaru na rozhraní centrální části Jablonce a jeho městské části 
Vrchoslavice. A toto „rozhraní „ si vzala autorka jako hlavní architektonický impuls. Dům PC je 
tedy transparentně otevřen jednak směrem k Jablonci a jednak i směrem k Vrkoslavicím. 
Zároveň zvolená urbanistická kompozice částečně ctí půdorysy některých asanovaných budov 
bývalého pivovaru. 
 
 
  

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ, 
ŘEŠENÍ ZELENĚ 

 
Autorka navrhuje do popisované části pivovaru novostavbu paliativního centra jako půdorysně 
částečně nepravoúhle tvarovaný monoblok s vnitřním atriem 
Návrh dispozičního uspořádání jednotlivých částí paliativního centra autorka opírá o získané 
informace z konzultacíod s řadou odborníků z medicínských a sociologických vědních oborů. 
 
Autorčino zdůvodnění zvoleného provozně dispozičního konceptu považuji za akceptovatelné 
a cítím z něj hlubokou promyšlenost. Dispoziční vazby a řazení jednotlivých místností a stejně 
tak i provozní zónování nadzemních podlaží objektu PC považuji taktéž za velmi správně 
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koncipované. Nastíněný výtvarný koncept dvou atrií, kdy jedno je „ veřejné“ a jedno 
„soukromé“ je taktéž zdařilý. 
Kritickou připomínku ovšem mám k dispozici podzemního podlaží s parkovacím prostorem pro 
osobní vozidla. Tak jak je navržen , byly by zde velké problémy se zajížděním vozů do 
některých parkovacích stání. 
Uvítal bych alespoň stručný popis předpokládaného konstrukčního a materiálového řešení 
objektu PC. 
 
 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ, ÚROVEŇ PREZENTACE  
 
Diplomní projekt je zpracován jasně, přehledně, orientace v portfoliu je bezproblémová. 
Výkresová dokumentace má přiměřenou míru vypovídací schopnosti. Celkové grafické 
zpracování jednotlivých stran elaborátu DP prokazuje autorčinu téměř profesionální úroveň 
grafiky a zahrnuje i její literární ambice.  Ve výkresové dokumentaci samotného objektu 
paliativního centra bych uvítal i výkresy panoramatických řezů s vazbou na přilehlý okolní 
dramaticky modelovaný terén. Zajímavě komponovaný je i přiložený papírový model objektu a 
okolní kopcovité krajiny. 
 
 

HODNOCENÍ 
 

Diplomantka předkládá projekt, který dle mého názoru vysoce naplnil požadavky zadání. 
Projekt je  zpracován pečlivě a se zodpovědností, kladně  hodnotím zejména analitickou část 
DP. 
 
 

ZÁVĚR 
 

Práce diplomantky prokazuje její schopnosti, erudici, talent a potřebné znalosti pro vstup do 
architektonické praxe. Je proto navýsost nutné tento diplomní projekt ocenit a doporučuji jej 
tedy k obhajobě.   
 
Diplomovou práci navrhuji ohodnotit klasifikačním stupněm dle ETCS:  
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