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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 uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

    Struktura předložené diplomové práce je bezvadná, návaznost jednotlivých částí je logická, 

všechny části diplomové práce byly dostatečně naplněny jak po teoretické, tak po kreativní 

stránce. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Z diplomové práce čiší enormní osobní zaujetí studenta-rodáka. To s sebou přináší 

hlubokou a mnohovrstevnatou znalost řešeného kontextu, avšak současně postrádá zdravý 

odstup a širší porovnání zkoumaných jevů. Student si však v nelehké situaci věděl rady a 

výsledný návrh je přesvědčivý a doporučuji jej k obhajobě. 

Diplomová práce v sobě nese kvalitní analytický, urbanistický i architektonický výkon a ve 

výsledku je seriózním komplexním dílem. Student prokázal vysokou míru kritického myšlení 

a talent podpořený pílí, jež ve výsledku vedla k zajímavému obsáhlému projektu. 

Obdivuhodná je studentova citlivost ke geniu loci a místní tradici. Umírněný 

architektonický výraz komunitního centra působí klidně a důstojně a je odpovědí na 

současnou ztřeštěnou společenskou atmosféru. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

- Diplomová práce počítá s dramatickými změnami v dopravní organizaci města. Vzhledem 

k velikosti sídla a intenzitě dopravy působí navržené dopravní řešení přehnaně až naivně. 

- Urbanistický detail navrženého veřejného prostoru, který je v rámci koncepce diplomové 

práce téměř nejdůležitějším činitelem, není úplný – chybí naznačení dopravní organizace 

území (vstupy, vjezdy, kapacity parkování, hlavní pěší trasy atd.). Současně bych uvítal 

konkrétnější materiálové řešení povrchů, rozmístění městského mobiliáře apod. 

- V dispozicích komunitního centra je velká plocha věnována komunikacím, což působí 

nehospodárně a v některých místech přehnaně monumentálně (především hluchá místa 

kolem schodišť).  

- Navržené dispoziční řešení shledávám problematickým ve vztahu k osobám se sníženou 

schopností pohybu a také k požárně bezpečnostním požadavkům – požární úseky, chráněné 

únikové cesty atd.  

- V dokumentaci diplomové práce bych uvítal podrobnější legendy včetně ploch místností, kóty 

délkové i výškové v řezech. 

 

 

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

    Diplomová práce je z mého pohledu objevná zejména v analýze přírodního a urbánního 

kontextu Fulneku. Mapa lokálních atraktorů a jejich prostorových vztahů je báječná. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Nelze hodnotit 

 

 

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

    Student prokázal výborné prezentační schopnosti. Diplomová práce je jak po stránce 

stylistické, tak grafické na velmi vysoké úrovni. Výkresová dokumentace by měla mít i ve 

stupni architektonické studie vyšší rozměrovou a popisovou podrobnost. 

 

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

    Diplomová práce je v případě vystavení respektive publikování zásadním vstupem do 

veřejné diskuse o současném obrazu Fulneku, jeho potencionálním rozvoji a obsahuje 

námět na konkrétní řešení velmi důležitého propojení dvou nejvýznamnějších lokalit ve 

městě. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   výborně 

      

 

 

 

  Dne 27. 5. 2016   

          Podpis oponenta 

 


