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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 městské části a její vazba na 

centrum města Opavy. Následně student zpracoval urbanistické řešení Kylešovic, které je 

nejsilnější stránkou práce, svědčí o pečlivém nastudování a pochopení problematiky 

Kylešovic. 

V diplomové práce se zabývá navrácením ztracené identity centra Kylešovic zástavbou 

severní části návsi a objektem vedení radnice před kostelem. Část radnice je rozpracovaná do 

technického detailu. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Nejstěžejnější část diplomové práce spočívá v urbanistickém řešení. Rehabilitace náměstí do 

původní "ostrovní" podoby a jeho dopravní a pěší napojení na Opavu. Zahuštěním, 

doplněním struktury severní strany návsi inspirovanou původní strukturou zástavby 

zachovanou na jižní straně. Nově navržená struktura zástavby umožňuje mentální i fyzické 

propojení modernistické struktury panelové zástavby s návsi a naopak. Propojení mezi 

"kamennou" návsí a "zeleným" prostorem modernistického města. Symbolické objekty 

uprostřed návsi student doplňuje objektem samosprávy obce, jehož význam tvaroslovně  a 

materiálově podtrhuje. 

Navržená zástavba na severní straně se urbanistickou stopou odkazuje na původní řádkovou 

zástavbu a vytváří ulici pěšího napojení na centrum Opavy a vyvýšené "kulturní plato", čímž 

dochází k hiearchizaci prostorů a jejich funkčního předurčení. Naopak svými kubickými 

objemy a formou se přimyká k modernistickému městu. 



Volba funkcí, obsahu,  je daná predikcí opětovného osamostatnění se městské části na 

samostatnou obec, v současné době téměř 8 tis. obyvatel. Dispozice množství různých 

provozů je zvládnuta bez kolizně a racionálně, odpovídá modulaci ŽB skeletu. Volba 

konstrukčního systému a zakládání je adekvátní dané stavbě a místním inženýrsko - 

geologickým podmínkám. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Formalizace hmoty a  formy většího objektu není příliš přesvědčivá. Objekt, ačkoliv obsahem 

veskrze komunitní, působí monumentálně a poněkud odtržitě. Toto je podtrženo i grafickou 

adjustací, zvláště perspektiv z pohledu chodce, které by si zasloužily více emocí. 

Diskutabilní je rozsah mlatové plochy ve středu návsi - historická návaznost versus součastná 

praktičnost. Možná by zmenšení mlatové plochy pomohlo dořešení předprostorů jednotlivých 

symbolických objektů. 

 

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

 

Kylešovice bývaly samostatnou zemědělskou obcí s liniovým náměstím s převážně řádkovou 

zástavbou kolmou na náves. Se symbolickými objekty kostela Sv. Jana Nepomuckého, školou 

a hasičskou zbrojnicí uprostřed návsi. V osmdesátých létech minulého století došlo k sanaci 

severní strany náměstí a k výstavbě panelového sídliště. Diplomová práce ukazuje možnou 

cestu  napravení křivd, ukazuje možnost navázání dialogu, smíření původní vesnice s 

panelovým sídlištěm a  navrácení identity obce posílením jejího přirozeného centra.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Nad rámec 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) 

 

Urbanistické řešení Kylešovic by mohlo sloužit jako vize, podklad pro ÚPD. 

 

9. Práci hodnotím:  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře / D. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


