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1. Průběh předchozího studia

Bakalář Bc. Petr MlKULKA po celou dobu studia paťil mezi Úrazné osobnosti. Byl
studentem nejen velmi pracoviým a wůrčím, ale i důs|edným a maximálně zodpovědným'
Jeho zájem o studium - studovaný oborje skutečný a cilený, což umě| zhodnotit zejména
v ateliérové tvorbě' Bňlantně zvládal i velmi náÍočná témata nejen z oblasti architektonické
tvorby /architektonického detailu-desi$t-t/, a|e i stavitelstvi. Jeho profesionální cílevědomost
a zodpovědnost' ta|ent a teoretické znalosti mu umožni|y účast nejen na studentslcých
zahraničních praxich, a|e i možnost tvurčí práce v zahÍaniěních architel1onických kanceláŤich
a ateliérech' Po calou dobu studia dosahoval lrynikajicích studijnich v'ýsledků' V ate|iérové
tvorbě jeho projekty vždy pařily mezi nejzajímavější a nejpropracovanější.

2. Přístup k vypracování diplomové práce

Diplomant zpracoval velmi invenčni architektonickou studii objektů společensko-
kultumího c€ntra na břehu Bměnské přehrady, které svým alchite|.1onickým pojetím,
konstÍukčním a materiáloÚm řešením !Íadfuji ákladní atributy modemi /ne módní .
pomíjivé/ architektury' Vzhledem k svébynosti prosto.u, ve kterém je objekt kulfumě.
společenského {iznamu sifuován,je architektonjcká sfudie ÚraznýÍn prostorotvomým
aLcentem. kleÍý jeho !'jimečnost násobí'

AÍchiteldonická studie nabízí mirnořádně dynamický zážitek z prostoru vnějšiho.
exteriéÍu, a stejně tak z pohybu architel'turou prostoÍu vnitřniho interiérů. základní
architel1onická ideaje v|ožena do promyšleného koňstrukčního systému, kteý optimáIně
využívá možnosti betonových a oceloqých konstrukcí' Dispozice objel.:tu pracuje
s možnostmi event' provozrích úprav a proměn prostoru sot|visejicí s event' požadavky na
užvání objektu v budoucÍ|osti.

Diplomant dokázal navrhnout velmi svébytnou plostolotvomou struktuÍu /n€jen po
archjtektonické' a|e i konstfukční a materiálové stránce/, llená ',spolupracuje.'s plostoÍem
způsobem zvýrazňujicim přítomnost a jedinečnost tzv.',genia loci..'

AÍchitektonická studie /jako celev je zpracována na mimořádně dobré, a dovolím si
konstatovat, že profesionálni uro\Ťti /úz' pozná|rnkoÚ a skicoť materiá|/' Diplomant
v logick'ých celcich prezentuje celkoÚ architel.1onický pláL]L jehož ák|adem je konstrukčni
systém rozvijený a zvýrazněnj, designérskými detaily' Do tohoto konstrukčně-provomího
schémtujsou velmi zajimavě vloŽeny i možnosti proměny účelu a kapacity objelŤu, technické
a Fovozni požadavky, ale i bezp€čnostní prvky atd'



zavýrazné pÁnwiýisfup k architektonickému ř€šení kulhmě spolďenského celtra
/are.ílďje ťeba vi<lět snahu nejon o tvarové-aÍchitekÚonické /i konstrukční řešeni objektu'
ďe i v1taaně kvďitní práci s detailem /napl' obvodový plrášť atď| a stejně tak hledrfurí nových
kolshukčních mateÍiáů ajejich zapojení do stavby atd.

Díplomová pníce jako celek /tedy Yčefuě pauántového-skicového materiálu modelu
atd'/je zpracovr{na velni kvďitně a plně splňuje /s výraaým přesahern'/ požadavky na ni
kladeíé'
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