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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

   Diplomní práce odpovídá smyslu i formě zadání.   

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je přehledně uspořádaná, naplňuje části zadání v dostatečném rozsahu.  

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 Jedním z cílů práce je hledání vztahu kulturních a uměleckých aktivit, zde obecněji kreativity, 

se sociální a prostorovou stabilizací městské struktury.  

V teoretické části práce je obecně nastolen pojem kultury a umění ve vztahu k městu. V tomto 

smyslu jsou zde uvedeny četné definice, podpořené poměrně rozsáhlým záznamem diskusí na 

toto téma. Vyznění je nejednoznačné. Zřejmý je akcent na soudobou diverzitu uměleckých 

proudů a disciplín. Je jich zde uvedeno 52! Jsou poněkud konjunkturálně nazývány jako 

„arty“. Fragmentace do desítek směrů a stovek různých vazeb mezi nimi kulminuje v tabulce 

rozložení jejich atributů. K nim jsou přiřazovány charakteristiky kreativního prostoru.  Pokus 

o analýzu soudobých uměleckých směrů je završen definováním směrů „nadřazených“. Na 

jejich základě je postaven program navrhovaného objektu centra umění (zde opět „art 

centra“). Na základě dalších vývodů analýzy jsou stanoveny objemově proporční parametry 

budoucích součástí centra. Z analýzy je patrné zaujetí pro mnohost a maximální 

aktuálnostmožná i efemérnost uměleckých aktivit, spojených často se soudobými 

počítačovými technologiemi (pojetí se, z mého pohledu ke škodě věci vyhýbá pokusu o jejich 

přiřazení k tradičním uměleckým disciplínám). 

Jestliže je tématem práce obecně vztah uměleckých (kreativních) aktivit s městskou strukturou 

s cílem její stabilizace a revitalizace, pak se dvě navrhované oddělené intervence v podobě 

art-parku a art-centra jeví jako dosti exlusivní (výlučné) řešení. Právě tak jako se mi 

z obecného pohledu na kulturu prostředí jeví v kontextu relativně malého města exklusivní až 



okázalý akcent na mnohost „artů“ a adorace IT technologií, navíc uzavřených do jednoho 

zařízení. 

Vlastní návrh centra je pokusem o revitalizaci industriálních (zde textilních) staveb.  

Z pohledu zachování, resp. konverze stavební substance se ve zvoleném případě jedná o 

využití atmosféry původní stavby, která zde vytváří novotvaru určitou kulisu, resp. rámec. Do 

vlastního programu centra je ke škodě věci zapojena spíše okrajově. 

Positivně možno přijmout vlastní ideu nahrazení demolované haly soustavou pavilonů, 

atelierů, připustíme-li tuto rasantní stavební proměnu. Proměna struktury stavby může být a 

zhodnocena v prostorové i funkční synergii nové a staré struktury. U nové, pavilónové ne 

nepodobné struktuře urbánní. V tomto smyslu bych uvítal lépe promyšlenou, resp. vyjádřenou 

práci s meziprostory. Hmotová skladba, doložená ve vizualizacích je akceptovatelným 

kontrapunktem klasickému utváření původní stavby.  Minimalistické pojetí průčelí a poukaz 

jejich „nepopsanost“ projevenou v bílé barvě mi však připadá spíše jako určité klišé.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Viz bod výše. 

 

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

    V urbanistické rovině je možno považovat za podnětné schéma členění města a využívání 

nezastavitelných ploch v okolí řeky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Identifikované a aplikované prameny, z nichž práce vychází lze považovat za standardní.  

 

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

    Práce po formální stránce, z pohledu struktury a obsahu naplňuje základním způsobem 

zadání. Stejně tak je tomu po stránce jazykové. Poněkud nesourodá je část teoretická.  

 

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

    Práce může být podkladem k úvahám o budoucí podobě řešeného území. 

 

9. Práci hodnotím:  

    Na základě uvedeného doporučuji práci k obhajobě a hodnotím klasifikací B, velmi dobře. 

 

      

 

 

 

 

    Dne 1. 6. 2015   

     Podpis oponenta 

 

 

 

 

 



 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


