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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu úkolu? 

Diplomní práce odpovídá v  rozsahu, smyslu i formě zadání. Jeho zaměření je samo o sobě 

hodnotou vloženou do počátku práce. 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Pro zadání diplomních práce je podstatné požadované velké měřítkové i významové rozpětí, 

od teoretické úvahy na dané téma, přes analytickou část k vlastnímu urbanistickému a 

detailním architektonickému řešení. Překonání této vzdálenosti vyžaduje nejen velké úsilí, ale 

také neustálé vyvažování jednotlivých součástí. Ve smyslu položené otázky považuji práci za 

vyváženou a jednotlivé části vzájemně zvolenou ideou propojené. Analytickou a 

urbanistickou část považuji za zdařilejší.  

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce 

 

Obecně možno říci, že předpoklad „idealizace ekonomie a legislativy“ je v akademické úloze 

možný, tím spíše, že pojmenování tohoto faktu se zde uvádí jako předpoklad. Uvnitř  práce 

tak ovšem logicky vzniká rozpor reality a ideálu. Jejich hranice by měla být možná zřetelněji 

prací vedena (tím spíše, že její vyústění do velmi konkrétního architektonického řešení jí má 

odpovídat). 

Teoretická, resp. analytická část práce je velmi dobře zpracována jak v obsahu, tak 

podrobnosti. Je velmi kvalitním úvodem do dané problematiky. Reflexe historické, 

technologické, sociální, demografické lokální problematiky jsou, vzhledem k jejich rozsahu 

témat přiměřené a výstižné. Ocenit možno také doplňující grafický doprovod textů. Pokud 

bych v této části něco postrádal, pak by to byl text o charakteru a specifičnosti lokální 

architektury. Zde existuje jistě zdroj inspirace, ale také potřebné kritiky některých dobových 

projevů. 

Urbanistické řešení možno přijmout jako zdařilé. Obdobně je idea formy hospodaření 

pokoušející se uchovat diversitu produktů velmi sympatická a lze si jen přát, že není pouhým 

ideálem, jehož nelze dosáhnout. Dělba individuálních a kolektivních aktivit je jistě tématem 

přesahujícím rámec zadání a zaslouží se předložené pozornosti. 

Pečlivě popsané kulturní prostředí lokalit a vlastní obce, resp. návsi z mého pohledu 

kontrastuje se zvoleným výrazem i měřítkem navrhovaných staveb, resp. úprav návsi. Textem 

prolínající sympatie i respekt k charakteru kraje jakoby se poněkud vytratil a byl nahrazen 

spíše akontextuálními stavbami na návsi. Nehostinně působí nadměrné terasy, na nichž se 

ztrácejí opuštěné kavárenské stolky, jsou překvapujícím vyústěním předcházejících, jinak 

velmi správných i zajímavých úvah.  Popsaný kolorit vinařského kraje mizí v universálně 

působícím interiéru kavárny, tak trochu  „a la mode“, bez vlastního vztahu k okolní vinařské 

obci. Podobně u anonymní presentační místnosti.  

Také v návrhu rehabilitace návsi došlo k závažným rozhodnutím. Je patrné, že byla 

předmětem širších úvah promítnutých do předložených variant. Za polemickou považuji 

volbu nového měřítka zástavby, ale především rozsahu uniformě dlážděných veřejných ploch, 

teras. Jejich rozloha by mohla být zdrojem pocitu stálé opuštěnosti i problémů provozních 

(údržby) nebo působení extrémních klimatických situací (ke kterým dochází stále častěji). 



Jako spíše nedostatečné se jeví, vzhledem k rozlehlým plochám, drobná propojení horní a 

dolní části návsi dvěma schodišti. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Práce se vyznačuje na mnoha místech velmi inteligentní grafikou napomáhající orientaci 

v textu i celku. O to více jepřekvapivé, jak je pracováno s měřítky v rámci, jinak četných 

perspektivních zobrazení. Zcela chybná zobrazení stafáží, jak lidí, tak předmětů v umístění, 

měřítku i vzájemných proporcích ohrožuje moji důvěru ve správné architektonické vidění.  

 

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

Jednoznačně zajímavou je poloha uvažování o formě klastrového hospodaření. Jakkoli 

nedovedu posoudit její originalitu ani reálnost, je mi sympatická a považuji ji za přínosnou. 

Podobně tomu je v urbanistické poloze práce, kde snaha o citlivé a postupné dotváření okolní 

krajiny, např. doplňováním vinic navazuje v mezích možností na místní tradici. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Uvedené prameny, z nichž práce vychází, jsou vhodně zvoleny a dostatečně kvalitní. Výběr 

svědčí o tom, že se diplomant snaží o kombinaci klasických podkladů s aktuálními. 

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

Formální a jazyková stránka diplomní práce je na dobré úrovni. 

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

Největší hodnotu v tomto smyslu spatřuji v analytické části práce a citlivý urbanistický 

přístup ke krajinnému kontextu obce, resp. obcí. 

 

9. Práci hodnotím:  

Vzhledem k uvedenému doporučují práci k obhajobě a hodnotím klasifikací B, velmi dobře. 

 

 

 
ing. arch. Jan Sedlák 

V Praze 26.5.2014 

 


