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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

Kvalita architektonického/urbanistického řešení
včetně funkčního a prostorového uspořádání

B - velmi dobře

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

C - dobře

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)
Jako téma svého diplomního projektu si diplomantka zvolila elegantní, třípodlažní výrobní objekt z 1.1/2
20.století. Novou, nevýrobní funkci – kulturní dům – stanovila již v souvislosti s konverzí celého areálu
v předdiplomním projektu. Návrh reflektuje snahu o maximální zachování původní stavební substance hlavní
budovy, a to jak z důvodů architektonických, konstrukčních, ale zároveň i ekonomických. Železobetonovou
výrobní budovu (téměř vzorkovnice konstrukcí - suterén: trámový skelet, přízemí: hřibové stropy, patro:
obloukové rámy na 30m) očistila od jižního přístavku, který nahradila novým, servisním traktem pro provoz
návštěvníků (schodiště, výtah, WC). Tím se zbavila nutnosti komplikovaných intervencí do původní stavby a
umožnila ponechat vnitřní prostory ve dvou podlažích téměř bez zásahu. Distribuce ploch je navržená bezchybně
a dá se předpokládat i spolehlivé fungování při změnách uspořádání. Terénní rozdíl je využitý pro vjezd zásobování
přímo do suterénu z východního štítu. Pochybnosti vzbuzuje jen vedení rampy ze suterénu, zvláště při absenci
podélného řezu přístavkem. Soudobý návrh přístavku dobře koresponduje s původní průmyslovou architekturou.
Konstrukční řešení je bez zjevných chyb, detaily jsou standardní. Řešení TZB i požární bezpečnosti je přehledné.
Elaborát má příjemnou grafiku, je srozumitelný, přehledný. Některé výkresy nejsou zcela kompletní (některé
vizualizace), schází podélný řez. Diplomantka pracovala samostatně, s mírnými výpadky a potřebou drobných
porad při rozhodování.
Zdařilý diplomní projekt, který může navíc sloužit i jako názorná ukázka možného využití opuštěných
průmyslových hal, a to nejen z pohledu provozně funkčního, ale především stavebně-technického řešení.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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