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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    

Diplomová práce odpovídá jak v teoretické, tak praktické části zadání.  

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     

Diplomní práce s velkým tematickým záběrem je logicky a přehledně členěná a vybavena 

kvalitní a bohatou grafickou výbavou. Z hlediska struktury a vnitřní návaznosti ji hodnotím 

z tohoto pohledu jako velmi dobrou. 



 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     

Teoretická část diplomní práce je souhrnem velkého množství analytických podkladů a jejich 

základních intepretací. Je zřejmé, že je založena na širokém sběru informací. Proporce 

analytických a syntetických částí, ve smyslu závěrů a doporučení je vychýlena více k části 

první. 

 

V praktické, návrhové části je zhodnocena část analytická. Volba representantů je správná, 

lokalita odpovídá teoretické úvaze. Rozhraní urbánních struktur je řešeno hledáním smíru 

mezi různými strukturami města, bez efektních kontrastů. Zvolená urbanistická forma 

zástavby je prolongováním vývoje domovního bloku dvacátého století a má své zřejmé 

předchůdce v období meziválečném.  Kompaktnost a odlehčenost se zde proporčně snoubí do 

harmonické podoby. Z hlediska architektonického výrazu se jedná o elegantní pojetí. Určitou 

výhradou může být práce s měřítkem. Na vizualizacích, v porovnání se stávající okolní 

zástavbou možno konstatovat jeho nárůst (nikoli ve smyslu objemu, ale vlastního řešení 

průčelí – vysoký řád, velikost a celková proporce prosklených ploch obytné stavby, rozumím-

li dobře, u bytů nevhodné řešení bez parapetů do okolních ulic).  Dispoziční a provozní řešení 

se jeví jako střízlivé a funkční.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

Přes poměrně velký rozměr navrhovaného objektu se jeví jeho grafické zpracování dosti 

schématické a místy neúplné (architektonické detaily, barevnost, materializace, ale také popis 

místností a provozů by si zasloužily dokončení).  V tomto smyslu nedosahuje hloubky 

analytické, resp. teoretické části diplomní práce. 

 

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

     

Diplomní práce je hodnotná především v rovině teoretické a přináší poznatky, nikoli zcela 

nové, ale troufám si říci, obecně nedostatečně reflektované. Jejich hodnota je v propojení 

s konkrétním řešením, tedy průkazu schopnosti jejich praktického využití.    

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Z pojetí a obsahu práce je patrné, že je postačující. 

 

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

     

Formální stránka zpracování diplomní práce je z pohledu jazykového, grafického i celkové 

přehlednosti na dobré úrovni, podání vlastního architektonického návrhu má určitý nevyužitý 

potenciál (např. v ilustraci provozu komplexu). 

 

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

     

Obecně lze považovat poukazování na problematiku obsaženou v teoretické části za velmi 

užitečnou, a to i mimo rámec zvoleného olomouckého prostředí. Viz také výše. 

 

 

 

 



9. Práci hodnotím:  

    Vzhledem k uvedenému, přes dílčí výhrady jen dílčí povahy, doporučuji práci k obhajobě a 

hodnotím klasifikací A, výborně.         

    

      
ing. arch. Jan Sedlák 

V Praze 26. 5. 2014 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 


