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Teoretická část:  

Architektura a urbánní struktura a 
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ekonomické vyhodnocení a návrh 

regulačních ekonomických instrumentů  

Praktická část:  
Olomouc – charakteristika reprezentantů 

substance a struktury města. 

Rezidenční objekty, návrh a ekonomické 

vyhodnocení 

Jméno a příjmení diplomanta (-tky):  Ing. Bc. Evžen Entner 

 

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 dobře strukturovaná. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

DP naplňuje zadání. Obsahuje část úvodní – teoretickou a část praktickou. Obě části v perspektivě 

zadání jsou na půdě školy výjimečné; 

 

Teoretická část: „Architektura a urbánní struktura a ekonomie; Olomouc, urbanistické 

defekty, ekonomické vyhodnocení a návrh regulačních ekonomických instrumentů.“ 



V rozsahu a obsahu pro fundované zpracování návrhu. Přístup a metoda uchopení 

problematiky by si zasloužily při své nesporné kvalitě zřetelnější formulaci závěrů; 

 

Praktická část: „Olomouc – charakteristika reprezentantů substance a struktury města. 

Rezidenční objekty, návrh a ekonomické vyhodnocení“ 

Sleduje závěry teoretické části a   

- Idea, koncepce a kontext: Přípustné, možné, racionální, ekonomické a velmi dobré 

- Procesy, funkce, provoz: Standardní 

- Forma: Soudobý výraz respektující uspořádání a odlišující funkční a kvalitativní části ve 

vnějším projevu svou formou nenarušuje prostor ani svou přílišnou monumentalitou  

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Je potřebné vyzvednout: 

- Kvalitu úvodních urbanisticko-ekonomických kapitol 

 

Defekty: 

- Práce je celkově nedopracovaná, což při rozsahu DP je pochopitelné 

- Jednotlivé výkresy a vyobrazení nekorelují (půdorysy s pohledy a p.) 

- V práci tohoto zaměření absence obvyklého výsledného hodnocení pomoci standardních 

ukazatelů jako koeficient kvality apod. je zvláště neodpustitelný 

- Schematické (neukončené a nedomyšlené řešení, nedostatečná konkretizace a materializace; 

absence architektonického detailu u schematické prezentace formy v pohledech i 

perspektivách je neomluvitelná (viz celoplošné výplně otvorů apod.); 

- Schází prezentace názoru na veřejný prostor  

Tyto defekty řešení či lépe prezentace považuji u takto zaměřené práce a jejím rozsahu za 

nepodstatné a není pochyb, že student, jak dokazuje na jiné lokalitě tyto defekty dovede řešit. 

 

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

 

Práce se soustřeďuje na závažný socioekonomický aspekt tvorby a tím je ojedinělá. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Bibliografie a zdroje informací odpovídající charakteru DP. 

 

 

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

 

Forma a adjustace standardní, se škodou pro diplomanta neozřejmuje a neakcentuje silné stránky 

DP. 

 

 

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

 

Publikace teoretických či ideových východisek, principů řešení a závěrů i jako případová studie; 

Reprezentace katedry, fakulty i univerzity, výstavy; 



Vážný příspěvek k rozvahám o další koncepcí města Olomouce. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

 

Výborně (A) 

 

 

 

V Ostravě dne 20. 05. 2014                                                       Josef Kiszka  

                                                                                 podpis vedoucího diplomové práce 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


