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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

obhajoba této diplomové práce se koná dne  

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 (-tky):  Bc. Pavla Franková 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

DP je úplná a velmi dobře strukturovaná, jasná a srozumitelná.  

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

DP naplňuje zadání. Obsahuje část úvodní – teoretickou a část praktickou. 

 

Teoretická část: Endogenní udržitelnost, kulturní a hospodářská stabilizace. 

V dostatečném rozsahu a obsahu pro zpracování návrhu.  

Praktická část: Pomoravičí, obroda symbolické kostry. 

Sleduje závěry teoretické části a dlouhodobých úvah o předmětu práce.   

- Idea, koncepce a kontext: Podložená, promýšlená kontinuace v místě a prostoru. 

- Procesy, funkce, provoz: Zacílení na endogenní kulturní obrodu a její podpoření 

drobnými ingerencemi do systému a struktury dává potenciál nerevoluční identifikující 

revitalizace krajiny a komunity. 



- Forma: Rozmanitá formalizace vycházející z potřeb a místa dovolila předestřít široké 

spektrum forem. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Je potřebné vyzvednout: 

- Analýzu místa a pochopení problematiky pohraničí v celé jeho komplexitě a akcentace 

kulturních aspektů potenciální rekonstrukce a rekultivace sociokulturní struktury a 

jejich iniciující pozice v procesu navracení rázu krajiny a obrazu sídel. 

- Hledání příčin a nacházení řešení nejúspornější možnou intervenci.  

Více zamyšlení by si zasloužil areál bývalé fary s torzy hospodářských budov a studnou a 

vyjádření vztahu mezi minulým, přítomným a žádoucím. A korelace vztahů mezi funkcí (i 

etickou), konstrukcí (materialitou) a formou se neprojevuje zcela harmonicky. Avšak málo 

spektakulární formu některých objektů v řešeném vernakulárním prostoru nevnímám jako 

poklesek. 

 

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

 

Rozbor venkova, slezského pohraničí, lokální komunity a jejich proměny v čase je přínosem 

práce a je i stěžejním ideovým bodem, z kterého DP těží. Předchozích zkoumání, výzkumu ze 

sociologie, poznatků z projektu „Hranice“ dobře ve své práci využila. Téma DP je vhodné 

k disertaci.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Teoretická část, formulace východisek a tezí i bibliografie je u diplomantky na obvyklé 

vysoké meritorní úrovni. 

 

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

 

Grafická prezentace vizuální, kreslená, poetická a osobitá. 

 

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

 

Publikace teoretických či ideových východisek, principů řešení i jako případová studie. 

Reprezentace katedry, fakulty i univerzity, výstavy. 

Vážný příspěvek k rozvahám o další koncepci obcí Radkov, Podhradí i obecně oblastí 

Pomoravičí. 

 

9. Práci hodnotím:  

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

 

Výborně (A) 

 

 

V    dne   20.05.2014                                                     

                                                                                 podpis vedoucího diplomové práce 



 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 
Drobnými, neokázalými, logickými a zároveň emocionálními intervencemi ( vždy snaipersky 
přesnými…neupovídanými) navrací místům identitu, kulturně historickou paměť, pracuje vždy 
individuálně s potenciálem místa – podporuje ho, vytváří staronové vazby, do kterých zapojuje 
reprezentanty (mnohdy zapomenuté…i cíleně, nejdříve z nenávisti a poté snad i ze studu ze sebe 
sama). 
 
Pomoravičí, venkov přeoraný v revolučním dvacátém století z leva doprava, zprava doleva. Odsun 
většinové populace ( tradic, kultury, historie, paměti, zkušenosti předávané z generace na generaci…), 
novoosídlenci se svou exportovanou kulturou, kolektivizace…její následky na kulturu i náturu. Na to 
všechno diplomová práce reaguje ve dvou vybraných reprezentantech. Podhradí ( vazba k řece) a 
Radkov ( bez vazby k řece, leč na kulturní ose Podhradí- hrad Vikštejn – zámek Dubová – lipová alej – 
centrum Radkova a zároveň na dopravním propojení Opava – Vítkov) 
 
Podhradí. Přimyká Podhradí k řece (náves a nábřeží) a vytváří staronovou vazbu na zříceninu hradu 
Vikštejn – původní hospodářsky obranná vazba se obnovuje na kulturně společenskou. Na hradě 
coby centrum kultury umisťuje galerii s kavárnou, venkovním hledištěm – obnovuje hranu, původní 
stopu hradu, aniž konkuruje dochovanému. Predikuje využití celé zříceniny. Na druhém konci vazby je 
otevřená galerie v Podhradí, most přes řeku, namísto pohybu možnost spočinutí ( nad vystavenými 
artefakty x řekou…světskou nesmrtelností x pomíjivostí). Na spojnicí je paměť – kaple, kříž a zároveň 
nové s potenciálem, který využívá (výhled, zpevňující stěny svahu - terasy…). Také volba 
pronajímatelných ateliérů (pro jednotlivce, pro skupinu), pousteven a jejich umístění na jedinečná a 
přitom pro dané místo charakteristická místa ( řeka, skála, louka, les). Bezvadný celek, nové fungující 
na původních principech. 
 
Radkov. Na rozdíl od Podhradí, není třeba obnovovat ale podporovat. Diplomová práce podporuje 
jádro obce, coby duchovní a komunitní identitu vesnice. Stávající kostel se hřbitovem a kulturním 
domem doplňuje o farskou zahradu, faru přestavuje na malotřídní školu s univerzálním sálem 
v podkroví ( sloužící škole, školce, ale i zájmovým komunitám vesnice), doplňuje mateřskou školu. 
Právě prvotní, základní vzdělávání - výchova dětí v nich vytváří identitu, spolunáležitost a zakořenění. 
Co komunisté započali se střediskovými obcemi, dokončilo zánik malých škol  tržní hospodářství. 
Pozoruhodný je dialog náves –farská zahrada ( a propojení dalším vstupem hřbitov), kamenný prostor 
– zelený prostor a oba vyzývající k interakci, tedy opět k podporování místních komunit.   
Silným momentem je smíření v podobě připomenutí odsunu Němců. Minimalistické (formou i 
financemi), pokorné a silné – původní náhrobky, rozpohybování novými stélami, otevření do krajiny a 
využití staré márnice s výhledem na kříž s německým nápisem na záhumenní cestě,  
 
 

 


