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Jméno a příjmení diplomanta (-tky): Bc. Eva Proskeová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Zadání Moravskoslezské vědecké knihovny v dané lokalitě Slezské Ostravy bylo splněno 

v plném rozsahu. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce je úplná. Přes velký rozsah zadání je práce přehledně a srozumitelně prezentována od 

analýz, rozborů, podkladů k veřejnému prostoru, architektonickému řešení až po interiér. 

Textová část je výborná, doplněna o úvodní úvahu na zadané téma. Pozitivně lze hodnotit 

především zvládnutí většího rozsahu zadání, srozumitelná adjustace presentující snahu 

studentky dobře uchopit téma, proniknout do jeho podstaty a presentovat objekt jako 

významnou instituci na významném místě tak, jak je adeptkou vnímána. Stavebně technická 

část projektu je – mimo jiné - věnována i minimalizaci provozních nákladů, resp. energetické 

úspoře. Velkou pozornost studentka věnovala složitému zakládání stavby, které je dáno 

svažitým terénem. 

 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Citlivého tématu Moravskoslezské vědecké knihovny se studentka zhostila s oprávněnou 

suverenitou, ovšem s dostatečnou úctou k významu místa i instituce. Z hlediska širších vztahů 

je lokalita vnímána jako srdce Ostravy, vyústění „tepny“ procházející Ostravou ze západu, 

skrz Moravskou Ostravu na Slezskou a možná i dál. Návrh tak předkládá k další diskuzi 

možné propojení obou břehů Ostravice – tedy Moravské a Slezské Ostravy a zaujímá postoj 



k možnému rozvoji Slezské Ostravy, která po ukončení – zde mimořádně rozšířeného – 

industriálu hledá nový směr rozvoje a uplatnění. 

Diplomantka se skvěle vyrovnala se svažitým terénem řešené lokality a zároveň velkým 

objemem hmoty, který si vyžaduje provoz knihovny. 

Půdorysy jsou logické, dispozičně dobře řešené. Forma odpovídá – dříve zastavěný pozemek 

(tzv. Zámostí), nyní pouze s parkovou úpravou, nabývá znovu svůj původní význam. 

 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Propojení Moravské a Slezské Ostravy skrz objekt vědecké knihovny (naznačeno v úvodu) je 

spíše symbolické až formální. Původní myšlenka tak byla více využita samotným provozem 

knihovny jako celku, nikoli knihovny versus širší okolí. 

Připomínkován by mohl být technický výraz objektu, který je poplatný pasívnímu standardu, 

ovšem nerespektuje svým výrazem tak docela vedle stojící, dnes dominující, secesní budovu 

Slezské radnice. 

 

 

 

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

 

Nové poznatky práce přináší z hlediska urbanistického řešení, kdy řeší dnes neuspokojivou 

situaci dřívějšího „Zámostí“ – dříve hustě zastavěná oblast, po vybudování ul. Bohumínské, 

dnes „torzo“ s několika málo ponechanými (zbylými) objekty. 

Je uspokojivé, že diplomantka vnímá současný trend energetické samostatnosti objektů a 

snaží se jej aplikovat na veřejně i kulturně významnou budovu. 

 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Postačující.  

 

 

 

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

 

Formální zpracování zcela odpovídá úrovni diplomové práce, jazyková stránka a grafika je na 

výborné úrovni. 

 

 

 

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

 

Diplomová práce je vhodná pro koncepční uvažování o dalším rozvoji Slezské Ostravy. 

 

 

 



 

 

9. Práci hodnotím:  

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

 

 

 

výborně 

 

 

 

 

V  Ostravě  dne     20. 5. 2014                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


