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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Diplomní práce odpovídá v dostatečném rozsahu smyslu, cílům i formě zadání.  

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomní práce je komplexní, dobře strukturovaná a homogenní. Jednotlivé části jsou řazeny 

logicky, popisy jsou výstižné a věcné.  

 

Pozn. Přehlednosti poměrně rozsáhlé teoretické části by napomohlo číslování stránek 

promítnuté do obsahu práce. 

      

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Teoretická část  

Tuto část je možné považovat za dobrý vstup do problematiky místa i vlastního nelehkého 

úkolu. Ten chápu v obecné rovině jako vytvoření podmínek pro kulturně pojatou animaci 

historické části města, v lokálním projevu pak jako stavební dotvoření narušené, resp. 

nedokončené situace v samém historickém středu města. Stanovené cíle vyjadřují cítěnou 

potřebu zlepšení současného stavu a využití potenciálu místa. Zadání předjímá místo jako 

prostor znovuzrozených kreativních aktivit a vzniku komunity slučující uměleckou, 

akademickou a obecně společenskou rovinu, spojenou s „presentací paměti města“. 

Předložená kritická analýza situace historického centra města opouštěného obyvateli a 

dominovaného turismem je bohužel stigmatem mnoha obdobně atraktivních měst.  Složitost 

diplomantovy úlohy je v tom, že se jedná o velmi komplexní problém a tím i úkol.  Z něj 

vyplývají ambiciózní cíle, jichž asi není možno docílit jen cestou architektury (nicméně ta se 

může stát podnětem šířeji založené revitalizace místa). 



Metoda předložené analýzy, založená na postupném zužování tématu i měřítka tvoří seriózní 

základ pro následné úvahy, propozice. Jednotlivé oddíly teoretické práce dokládají dostatečně 

podrobné poznání vývoje města, jeho typologických forem i vlastního řešeného území.  

Pozornost věnovaná typologii klášterních komplexů jako reflexe historie místa a inspirace 

navrhovaného komplexu je výsledně zužitkována spíše v rovině typologické, nežli významové 

(pozn. tato analogie dochází v podobě „bujaré“ stafáže přiložených vizualizací až poněkud 

groteskní podoby v kontrastu kontemplativní atmosférou klášterů doložených příkladů). Za 

pozornost stojí úvaha o povaze kreativity jak v rovině obecné, tak v jejich sociologických, 

ekonomických i lokálních projevech. Jistě by v daném případě bylo zajímavé i užitečné ještě 

rozvinout tuto úvahu explicitně v kontextu limitů a respektu k historickému prostředí, 

památkové ochrany, resp. památkové péče.  

Sympatickou součástí analýzy předložené v této části je pozornost věnovaná i vlastnímu 

architektonickému detailu a jeho lokálním podobám. 

 

Praktická část - návrh 

Základní součástí návrhu je upřesněný program stavby a jeho zevrubná bilance. Možno 

konstatovat, že návrh jako celek naplňuje stanovený program.  

Vlastní podoba stavby, jak je patrné s přiložených skic, je výsledkem variantního hledání 

základní půdorysné kompozice a volumetrických forem komplexu. Výsledná, zvolená varianta 

spojuje tradiční, uzavřenou typologickou formu klášterní stavby se snahou po organickém 

zapojení do stávající půdorysné situace i veduty města. To se daří více, pokud stavbu chápeme 

jako určitou parafrázi zaniklých hradeb. I když objekt důsledně kopíruje svojí patou plastický 

terénní reliéf, méně souřadně, možno říci i méně citlivě se projevuje ve svém objemu, 

především velmi výrazným akcentováním horizontality objektu. Jednotná rovina rozsáhlé 

terasy-střechy, patrná jak na průčelí do Akademické ulice, tak v dálkových pohledech spíše 

kontrastuje s charakterem a hmotami okolní zástavby (analogie s hradbami by zde měkce 

sledovala průběh jejich koruny hradby formovaný terénem). Domnívám se také, že pro plochu 

střechy není ani v podobě teras, či náhrad zaniklého dvora sousední budovy dostatečné 

funkční opodstatnění. Postrádám zde proto, vhledem k její pohledové exponovanosti, 

detailnější architektonické řešení. Ve vizualitě navrhovaných průčelí je hledán soudobý 

architektonický výraz, jenž by nestál v přímé opozici k existujícím stavbám. Zvolenou cestou 

je zde zjevně, možno říci, sympatická výrazová úspornost a neokázalost. V pohledu 

z Akademické ulice je působení snad až příliš strohé ve vztahu k okolní historické 

architektuře. Možná by méně schématická znázornění jednotlivých průčelí naznačila více 

detailů. 

Z pohledu konstrukčního i provozně dispozičního řešení je možno návrh přijmout bez větších 

výhrad. Dispoziční řešení založené na kontrastu uzavřenosti průčelí a (předpokládané) 

dynamice vnitřních aktivit je vedeno zjevně logikou klauzury. Otázkou zde může být, zda by 

se přeci jen předpokládaný program, resp. vnitřní život neměl více projevit navenek a obohatit 

okolní veřejný prostor města. 

 

 

          

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

Viz bod 3.      

 

 

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



         V práci možno ocenit analytickou část, obsahující kreativní rozměr a metodologickou 

ambici. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Rozsah uvedených pramenů je spíše skromnější, nicméně z pojetí a obsahu vlastní práce je 

patrné, že byl na postačující úrovni. 

 

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

   

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, včetně stránky jazykové (mohu-li dostatečně 

posoudit jazyk slovenský). Drobné nepřesnosti (opakující se věty) jsou spíše jen technickou 

marginálií.   

      

 

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

          

Z práce je možné vyvodit některé obecné i konkrétní závěry pro budoucí řešení dané lokality. 

V rovině obecně se může pro město stát podnětem pro formulování požadavků a limitů 

budoucího dotvoření narušeného místa, resp. stanovení základních regulačních podmínek 

případné zástavby. V metodické rovině práce může být v některých polohách příspěvkem do 

problematiky regenerace historické městské struktury. Z hlediska požadavků na revitalizaci 

této části města je podnětná zmíněná úvaha o kreativitě a z toho plynoucí formulace programu 

kulturního komplexu. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

 

  Práci hodnotím jako zdařilou. Některé výše uvedené připomínky považuji spíše za příspěvek 

do případné diskuze nad projektem.  

 

Doporučují práci k obhajobě a hodnotím klasifikací A, výborně. 

         

      

 

 

 

    Dne 25.5.2017   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


