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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

obhajoba této diplomové práce se koná dne 2. 6. 2016 

Téma diplomové práce: Architektonicko urbanistické řešení centra obce Velichovky 

Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Milan Kotěra 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Diplomová práce odpovídá rozsahem uvedenému zadání. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce obsahuje předepsanou výkresovou dokumentaci, která je ovšem místy 

nedotažená a není zpracována pozorně. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Diplomant pracoval po celou dobu studia s tvůrčí invencí, odevzdával projekty 

v předepsaných termínech a spolupráce s ním byla nadějná. Samotná diplomová práce 

a průběh prací na ni však neodpovídá standardu obvykle předkládané studentem Milanem 

Kotěrou. Počáteční rozbor a rozvaha v oblasti urbanisticko architektonického řešení území 

přinesla zajímavá a nekomplikovaná řešení. Bohužel počáteční elán stagnoval 

a architektonické návrhy objektů již nejsou příliš inovativní a objevné. Je však otázka, zda 

takové musí vždy být. V každém případě nejsou výkresy vypracovány důsledně a pečlivě. 

 

Na základě dlouhodobých zkušeností spolupráce s diplomantem však můžeme očekávat jeho 

úspěšnou uplatnitelnost v praxi a jistě také budoucí zajímavé urbanisticko architektonické 

výstupy. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Bylo by vhodné vysvětlit osvětlení a větrání v kancelářích v kulturním domě. 

Popište obvyklý rozsah projektové dokumentace návrhu interiéru. 

 

 



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

 

Diplomová práce nepřináší zásadní nové poznatky.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Studijní prameny odpovídají běžným požadavkům.  

 

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

 

Jazyková stránka práce na standardní úrovni. Grafická úprava je spíše slabá. 

 

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

 

Práci je možné dále publikovat zejména v rámci sledovaného území za účelem jeho dalšího 

rozvoje. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

 

 

 

velmi dobře 

 

 

 

V  Ostravě  dne   27. 5. 2016                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 


