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Průběh předchozího studia  
Studentka Adela Nováková studovala úspěšně bakalářské a magisterské studium na VUT Fast, obor 
Architektura staveb a Architektura a rozvoj sídel.  
V předdiplomním projektu zpracovala analýzu centrální části Moravského Krumlova se zaměřením na 
obnovu vybraných částí stávající městské struktury. Konkrétně se jednalo o úpravy objektu sokolovny 
a vybavení navazujících sportovních ploch. Pracovala pečlivě se zájmem o obnovu architektonického 
vzhledu lokality, vytvářela varianty s cílem nalézt funkční a atraktivní řešení. 
 
Přístup k vypracování diplomové práce 
Jako téma D. P. si zvolila obnovu zámku v Moravském Krumlově, který je v současné době, po 
vymístění Slovanské epopeje, v podstatě bez využití. Koncepce nového využití je vizí, neboť současný 
vlastník nemá  jasnou koncepci a město Mor. Krumlov, jehož zástupci mají o využití zájem, se zatím 
s vlastníkem nedohodli na možnosti společné koncepce budoucího využití. Proto je v návrhu uplatněna 
zásada polyfunkčního využití, které umožňuje některé samostatně přístupné části pronajmout nebo je 
odděleně využívat.  
V úvodní fázi práce bylo třeba zkompletovat, digitalizovat a dopracovat podklady od stávajícího stavu 
objektu. To se kolektivu studentek postupně zdařilo. 
K vlastnímu návrhu: v jednotlivých podlažích hlavního objektu jsou umístěny prostory galerie, sály 
pro Slovanskou epopej, ubytovací prostory, restaurace a vinárna, administrativní a provozní zázemí 
objektu. Samostatně je navrženo využití hospodářského objektu koníren pro volnočasové a sportovní 
aktivity.  
Dispoziční řešení je celkem přehledné a bez větších pochybení. Dbala jsem na vyhodnocení kapacit 
jednotlivých provozů a dimenzi potřebného zázemí. 
Přínosem je návrh využití zámeckých nádvoří, zastřešení a „světelné efekty“ umocňující zážitek 
z návštěvy objektu. Autorka jistě při obhajobě vysvětlí. 
 
Připomínky k obsahu a rozsahu práce: 
Rozsah i obsah práce je v souladu se zadáním práce. Poněkud nedořešené a schématické je podzemní  
parkoviště v předprostoru zámku. Vjezdová a výjezdová rampa není správně vyznačena, taktéž terénní 
úprava v tomto prostoru. 
Zásahy do historických konstrukcí se omezují na minimum, dle výkresu stavebních úprav se jedná 
zejména o vestavbu dělících konstrukcí, příček. 
Řešení vnějšího výrazu stavby je jednoduché a vzhledem k nejasnosti podrobnějších podkladů možné.  
Textová část je dosti stručná. 
 
Připomínky k formální stránce práce: 
Diplomová práce má dobrou vypovídací schopnost a celkem dobře se v ní orientuje. 
 
Po prostudování práce se domnívám, že splňuje požadavky na obsah a rozsah a je v souladu 
se zadáním. Proto doporučuji práci k obhajobě. 
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