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Diplomová práce řeší přestavbu bfvalé káznice na Cejlu v Bmě na kulturní multifunkční
centrum. Objekt není na seznamu nemovitých kultumích památek.

V textové části diplomové práce se hovoří o snaze jasně oddělit funkce stavby a spíše než

nadřazovat současnou architekturu, vyzdvihnout krásu ajedinečnost stavebního slohu
historické architektury a přistoupit k ní s citlivostí. Tohoto se však autorovi nepodařilo
dosiáhnout a nově navržená budova naopak silně potlačuje původní historický o§ekí, který je

ukryt ve vnitrobloku azulice není vůbec patmý (krom původní podnože objektu).

Napojení původní historické střechy vnitřního křídla na nový objekt není architektonicky
příliš zdařilé.

Není zvolen vhodný parkovací systém vzhledem k provozu budovy (nemožnost odjet s vozem
pokud jiná osoba zaparkuje ve spodním stání). Pouze jeden autoqitah také není dostatečný.

Skladby konstrukcí obsahují chyby. Např. 80 mm tepelné izolace v terase nad nevytápěným

prostorem je nedostatečné apod.

Použití uzkýchtravnatých ploch je nepraktické ztecbnického i provozního hlediska, dále

uživatelsky, např. vhodnosti pro některé typy zejména dámské společenské obuvi.

Řešení veřejného prostranství vně budovy je příliš strohé. Obrovskou jednolitou zpevněnou

plochu by bylo vhodné doplnit například o zeleřt či mobiliářové prvky.

Rovněž bych doporučoval označení hlavního vstupu do objektu nějakým výraznějším

architektonickým prvkem.

Kvalita tisku diplomové práce je velmi ruzká a elaborát j e tudiž velmi špatně čitelný. Rozsah

textové části práce je naprosto nedostatečný pro diplomovou práci studenta posledního

ročníku, včetně překlepů z nepozornosti.

Na některých půdorysech chybí legendy místností, není tudíž jasná funkce někteých
místností.

Předložená diplomová práce není příliš kvalitní ato zejména poměrně nedostatečným

rozsahem. Spousta problémů není vůbec řešena či dotažena do detailu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci studenta těsně před dosažením titulu a

vstupu do praktického profesního života, očekával bych proto poněkud lépe odvedený výkon.
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