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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 zadání a je prezentována v plném a srozumitelném rozsahu. 

Předdiplomní studie je vyčerpávající a dokládá diplomantovu výtečnou znalost města Opavy a 

řešené lokality. Diplomní projekt je pak založen na detailnějším rozpracování dvou městských 

objektů vložených do stávající urbanistické struktury Kylešovic, pomocí kterých se student 

snaží korigovat urbanistické vazby a prostorové vztahy v místě. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

  Práce je vcelku dobře strukturována v situačních výkresech, ve kterých mi však chybí 

porovnání se stávajícím stavem a stávající urbanistickou strukturou. Ne vždy jsou 

v grafických přílohách čitelné a porovnatelné stávající struktury a navrhované zásahy, včetně 

demolic. Chybí mi detailnější ilustrace k oběma navrhovaným architekturám v interiéru 

(například společenský sál, radniční sál), exteriérové pohledy a vizualizace jsou velmi 

základní až strohé a nepodtrhují dostatečně diplomantovu snahu o citlivý přístup k lokalitě. 

Bohužel působí hrubě a negativně. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Základní premisou diplomantovy práce je snaha o korekci stávající urbanistické struktury 

Kylešovic a její doplnění o soudobou architekturu, která by v území vyrovnávala kontrast 

mezi historickou návsí a sídlištěm založeným na modernistických principech solitérů v zeleni. 

Diplomant si správně klade cíle směřující k zahuštění centra Kylešovic, k hierarchizaci 

prostor, jejich vymezení a pojmenování, usiluje o prostupnost územím a o lidské měřítko 

svých urbanistických a architektonických zásahů. Jaké prostředky k těmto cílům využívá ?  

 

Výše uvedenou premisu se diplomant rozhodl naplnit skrze aplikaci urbanistické struktury 

staršího vesnického principu podlouhlých objektů kladených kolmo k návsi podobně, jako 

tomu je na jižní straně Hlavní ulice. Zároveň se rozhodnul doplnit náves o „významný“ objekt 

kanceláře starosty, podobně jako tomu je na východ od budovy kostela v pozici školy a 



hasičárny. Je však základní otázkou, zda-li je kancelář starosty se zasedací síní natolik 

významný provoz, že jej je možné umístit na osu kostela do pozice rovnocenného protějšku ? 

Myslím si, že v tomto smyslu je myšlení diplomanta daleko v minulosti a přeceňuje pozici 

civilního úřadu. Budova totiž není radnicí, rychtářstvím či úřadem, pouze administrativním 

sídlem starosty, který je navíc uveden do pozice vykonavatele „světské moci“. Hmota působí 

v prostoru nepatřičně, zejména její příčná osa, která míří na roh nového polyfunkčního 

objektu. Máme-li akceptovat právo umístit na osu kostela, či pěšího bulváru, nějakou hmotu, 

pak je oboje navrženo nedůsledně a jakoby „napůl“. Architektonické ztvárnění radnice je 

civilní a působí možná až příliš skromně, téměř jako rezidenční architektura. Neodpovídá 

ambici své výsadní urbanistické pozice.  

Na druhou stranu je objekt polyfunčkního domu umístěn do méně exponované polohy a svým 

přímočarým architektonickým ztvárněním je monumentální stavbou. Cítím zde rozpor mezi 

jistou logikou a skromností struktury úzkých urbanistických traktů, inspirovaných vesnickými 

statky, a velikostí zvoleného stavebního programu, který v podstatě tuto drubnou strukturu 

popírá.  A to ve formě nádvoří umístěného 5m nad okolní terén na společné podnoži 

obchodního provozu. Výsledkem je jeden kompaktní objekt, nikoliv dvojice úzkých staveb 

s průchozím prostorem mezi. Nádvoří je sice otevřené na sever i na jih, v realitě však pro 

spojení se sídlištěm nebude využíváno (ztracený spád). Je příliš výškově oddělené od parteru a 

bude zřejmě funkční pouze v době využívání společenského sálu. Potenciál živého veřejného 

prostoru zůstane nenaplněn. Architektonické ztvárnění objektu je založeno na kontrastu 

velkých bílých ploch a dřevěných výplní výkladců a otvorů. Dům je hladký a exaktní. Jeho 

architektura jej přičleňuje spíše k sídlišti, než-li k návsi. Není to otázka tvaru střechy, ale spíše 

materiality, měřítka, parteru a jakési civilní tváře domu, kterou zde nenalézám. Je otázkou, 

zda-li by si urbanistická kompozice objektu nezasloužila odlišné architektonické ztvárnění, 

které by lépe obě polohy (vesnickou a sídlištní) propojovalo, tedy třetí a osobitější výraz.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

   V projektu mi chybí detailnější úvahy a zobrazení prostranství sousedících s navrhovanými 

objekty. Nejednoznačně působí prostor na východ mezi polyfunkčním domem a novým 

bytovým objektem, dále malé pavilony v parku na sever podél Liptovské ulice. Zatímco směr 

pěší osy Opava – Kylešovice je zpracován jednoznačně (až na zmíněné sporné ukončení 

v domě starosty), nová příčná komunikace na východ od bytového domu, která míří na loď 

kostela je svým vedením a polohou nepřesvědčivá a je důsledkem zvolené urbanistické 

struktury, která v je tomto místě v ideovém konfliktu se stávající strukturou panelového 

sídliště. Některé nově navržené hmoty jsou umístěny příliš těsně vedle sebe a budou znamenat 

prověření podmínek oslunění a osvětlení a jejich dopad na stávající zástavbu. Postrádám 

rovněž přesvědčivější a konkrétnější řešení prostoru mezi kostelem a domem starosty. 

Urbanismus a architekturu je potřeba řešit společně, do všech důsledků a detailů. 

 

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

    Diplomant klade správný důraz na zahušťování centra obce, nikoliv jeho okrajů. Toto 

zjištění a práce s urbanistickými strukturami podél historické návsi prezentuje pro obec 

důležitý potenciál odkrývámí vlastních vnitřních rezerv.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Diplomant pracuje s tradičními urbanistickými teoriemi a studijními prameny. Využívá 

místní historické zdroje o městě Opava, analytické práce předních urbanistů i 

fenomenologické studie. Využití poznatků v samotné práci je však spíše slabší. Chybí mi větší 

provázanost mezi teorií „živého města“ a návrhem, jehož výsledek působí vztahu městskému 



prostředí spíše exkluzivině, než-li inkluzivně. Hlaví cíl – centrum pro komunitu – má správně 

započatý směr, který je však nepřesvědčivě vyobrazen a nedůsledně zakončen. 

 

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

  Grafické zpracování návrhu je slabší, zejména situační výkresy a vizualizace. Zatímco 

půdorysné a řezové zobrazení navrhovaných objektů jsou čitelné, i tam bych vytknul malou 

práci s kontextem, například podélné a příčné řezy s návaznosí na stávající i nově navrhované 

objekty, o kterých tak téměř nic nevíme. Ve výsledku jsou budovy prezentovány jako dva 

solitéry. 

 

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

    Práce by mohla posloužit jako zdroj debaty o budoucnosti a možném rozvoji Kylešovic, 

zejména o hledání vnitřních rezerv obce. Zasloužila by si veřejnou prezentaci, ovšem za 

podmínky sdílnějších vizualizací, které budou lépe dokládat veškeré vytyčené cíle. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    Děkuji Filipu Ciahotnému za osobní představení projektu v Praze a jeho práci doporučuji 

k absolutoriu. Diplomní projekt hodnotím známkou „dobře“. 
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