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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

 Ano, 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? 

 

Diplomové práci předcházela velmi podrobná analýza a syntéza města. Následně student 

zpracoval urbanistické řešení na úrovni města. 

V diplomové práci se zabýval rehabilitací a znovunalezení identity prostoru Husího potoka a 

návrhem objektů restaurace, knihovny,  kulturního sálu a spolkových, komunitních místností. 

Konstrukčním detailem student prokázal schopnost domyslet návrh do technického řešení. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Student navrhl urbanistickou strukturu severního břehu Husího potoka jako reminiscenci na 

charakter původní zástavby. Ta ustoupila obchvatu města, který "rozetnul" Fulnek na začátku 

80 let minulého století na dvě části. Otevřením dálnice D1 ztratil obchvat význam a student 

vrací prostor podél Husího potoka člověku a obnovuje původní vazby - nejen opětné 

propojení kaple sv. Rocha s náměstím, ale principiálně obnovuje "nervová propojení" obou 

břehů města. 

Objem, forma, konstrukce i materialita vlastních objektů se odkazuje na tradiční Fulnecké 

stavby a tvarosloví. Dispoziční řešení je lapidární, přehledné a logické. Reaguje na svažitý 

terén a veřejný prostor. 

Pozitivně hodnotím studentovu "odvahu nebýt odvážný". 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se do sálu dostanou pouze přes sousední 

objekt knihovny. Více pozornosti by si zasloužilo řešení venkovních ploch navazujících na 



objekty, vyjádření jejich hiearchizace. Rovněž tak samotné řešení Husího potoka, jeho 

opětovného zapojení do veřejného prostoru, života. 

 

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

 

Fulnek je příkladem města, kde po přetrhání stoletých kulturních vazeb poválečným odsunem 

německého obyvatelstva dochází ke kulturnímu, sociálnímu a duchovnímu vykořenění. To se 

projevilo a dodnes projevuje při znovu vytváření města nerespektováním původních vazeb a 

principů. Tu z neznalosti, tu z arogance. 

Diplomová práce ukazuje, že nikoliv velikými gesty, ale pokorou se dají napravovat křivdy 

minulosti.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Adekvátní zadání. 

 

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

 

Formální a jazykové zpracování diplomové práce je na dobré úrovni. 

 

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

 

Analyticko syntetická část shrnutá (nejen) v teoretické části diplomové práce vytváří 

komplexní obraz města Fulneku, kterým město nedisponuje a zastupitelé by si v něm měli 

listovat před spaním. 

Navržená zástavba podél Husího potoka by mohla sloužit jako podklad pro regulační plán. 

 

9. Práci hodnotím:  

     

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře / B. 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne  26.5.2016                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


