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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
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Téma diplomové práce:       Agro-kultura a identita v Pomoravičí 

Kultura, identita a udržitelný život 

v Pomoravičí 

 

Teoretická část:  

Endogenní udržitelnost, kulturní a 

hospodářská stabilizace 

Praktická část: 

Pomoravičí, obroda symbolické kostry 

 

 

 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Pavla Franková      

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Práce odpovídá obsahem formou i rozsahem zadání v plné míře. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomní práce je komplexní, přehledná, dobře strukturovaná, graficky na velmi dobré 

úrovni. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Teoretická část diplomní práce je dokladem pochopení zadaného tématu. Jedná se o 

analyticky bohatý materiál s potřebnými a správnými závěry, opřenými o správně zvolené 

existující teoretické práce.  Je dokladem citlivého vnímání dané problematiky, jak v rovině 

hodnocení materiální, historické či sociální problematiky. 



Neokázalý, až minimalistický přístup k navrhovaným intervencím je dokladem respektu ke 

stále přítomným hodnotám prostředí.  

Vlastní navrhované intervence naplňují smysl zadání. Hledání harmonie a hodnot prostředí 

zde stojí až demonstrativně v opozici k neklidu a nejistotám dnešní doby.  Nesporná kvalita, 

invenčnost a poetičnost navrhovaných zásahů je snad místy až příliš timidní a subtilní. Na 

druhé straně, paradoxně, některé na maximum zjednodušené formy působí trochu těžkopádně 

(např. lávka). 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

          

Zadání práce směřující k udržitelnosti kulturních hodnot vyžaduje nejen citlivé pochopení 

daného prostředí, ale také reflexi naší doby. A to nejen v její základní, nutně často kritické 

podobě, ale, a to je snad ještě složitější úkol, v posouzení reálně dosažitelného, i když zde 

slovo reálně předpokládá širší, nežli materiálně nebo ekonomicky chápaný výklad.  

Diplomní práce je záznamem citlivého, možno říci poetického, empatického vnímání 

konkrétního prostředí. Neokázalý přístup je více nežli jen sympatický v dnešní „rozvášněné“ 

době. Za to je třeba ji vysoce ocenit.  

 

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

 

Práce je přínosná z pohledu poznání konkrétního území, ve smyslu zadaného tématu a také 

z pohledu metodiky zpracování.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Přiložený přehled podkladů je dostatečně representativní pro dané téma a práce prokazuje 

orientaci diplomantky v dané problematice. 

 

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)? 

Trojí: metodické postupy, lokální znalost, informace, základ pro další hlubší zpracování 

tématu.     

 

9. Práci hodnotím:  

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

        

Vzhledem k uvedenému doporučují práci k obhajobě a hodnotím klasifikací A, výborně.        

 

 
ing. arch. Jan Sedlák 

V Praze 26.5.2014 

 



 

Poznámka: Malá úvaha (nikoli jako kritika, ale jako nabídka rozšíření diskuse):  

Pokud bychom se na problematiku chtěli podívat ještě z jiného úhlu, může být zajímavé si 

v tomto kontextu položit některé doplňující otázky. Např. do jaké míry je udržitelnost (či spíše 

revitalisace) kultury prostředí věcí „vizuální kultury“ vyjádřené formou, nebo opět například, 

zda neokázalost nárokuje minimalistický výraz. Do jaké míry je intelektuální cesta reálně 

životná. Je jistě možné na tyto otázky odpovědět kladně. Je zde však také možnost pohled 

obohatit o výrazněji, snad odvážněji a konkrétněji interpretovanou tradici, inspirovat formu i 

obsah  bohatstvím obecné i konkrétní, lokální lidové kultury a jejich (nejen architektonických) 

archetypů.  Při používání soudobých přístupů k architektonické formě se často nastoluje 

neokázalost cestou její redukce a minimalizuje se množství znaků, s aspirací na spiritualitu 

vyplývající z jednoduchosti . Ta je však, domnívám se, intelektuálně velmi náročná…podobné 

to může být u typologických novotvarů. 

 


