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obhajoba této diplomové práce se koná dne 6. 6. 2014 

Téma diplomové práce:   Moravskoslezská vědecká knihovna ve Slezské Ostravě 

Jméno a příjmení diplomanta (-tky): Bc. Martina Čechová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Zadání Moravskoslezské vědecké knihovny v dané lokalitě Slezské Ostravy bylo splněno 

v plném rozsahu. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce je úplná, vyjma nedůsledného představení interiéru. Přes velký rozsah zadání je práce 

přehledně a srozumitelně prezentována od analýz, rozborů, podkladů k veřejnému prostoru, 

architektonickému řešení až po interiér. Při řazení výkresů dala studentka přednost pohledům, 

před všeobecnou zvyklostí presentovat dříve řezy. Jednotlivé vizualizace by bylo vhodné 

pojmenovat pro rychlejší orientaci. Textová část je dostačující.   

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Diplomantka se snažila při hledání formy respektovat kontext blízkého okolí, nikoli širší 

vazby v rámci Ostravy. Zpočátku nesmělé hledání a uchopení problematiky se později 

vykrystalizovalo v jednoduchý tvar objektu orientovaný směrem k Moravské Ostravě. 

Fungující dispoziční řešení by jistě při dalším vývoji mohlo zaznamenat další posun lepším 

směrem, nicméně vypovídá o dobré orientaci studentky v zadané problematice.  

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Rezervy vnímám při řešení dispozic obzvláště u vstupního podlaží (vstup, foyer) a návaznosti 

vstup – garáže. 



Také architektonický výraz fasády působí přes snahu o zklidnění a sjednocení fasády poněkud 

neuspořádaně a monotónně. 

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

 

Nové poznatky práce přináší z hlediska urbanistického řešení, kdy řeší dnes neuspokojivou 

situaci dřívějšího „Zámostí“ – dříve hustě zastavěná oblast, po vybudování ul. Bohumínské, 

dnes „torzo“ s několika málo ponechanými (zbylými) objekty. 

 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Postačující pro dané zadání. 

 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Formální zpracování zcela odpovídá úrovni diplomové práce, jazyková stránka a grafika je 

méně uspokojivá. 

 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Diplomová práce je vhodná pro koncepční uvažování o dalším rozvoji Slezské Ostravy. 

 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

 

 

velmi dobře 

 

 

 

V Ostravě    dne   21. 5. 2014                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


