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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

Téma diplomové práce :   

Autonomní enkláva Tenisové akademie, Janské Koupele, Exogenní obnova a obroda 

venkova v Pomoravičí 

 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Roman Osika 

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Struktura DP je v pořádku včetně návaznosti jednotlivých částí práce.  

Chybí mi však jedna podstatná část, která se zabývá provozem a energiemi. Zejména 

zohlednění, či analýzu trvale udržitelných zdrojů a jejich vliv na inženýrské sítě a objekty. 

Analýzy větru, vody, slunečního záření úplně chybí.  

V době předání chyběl model a technická část, zejména detail a statika.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     

Práce odpovídá v plném rozsahu. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  

Student hledá a zamýšlí se nad základními otázkami dalšího vývoje lidstva a role architekta 

v ní. Není to v žádném případě o domě, který by mohl vypadat jakkoli, ale o přístupu a 

úvahách proč dům? Jaký a kde? Co krajina? Půda?  I když chybí dle mne podstatná část 

statiky a nakládaní s energiemi. Jsem ochoten toto tolerovat, neboť nastolené otázky a 

vnímaní ekologie je tak zásadní jak pro další práci architektů, tak pro lidstvo samotné a jsem 

s nimi ztotožněn. 

 



 

 

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

 

V práci se hovoří o ekologii, která je vnímána v celosvětovém měřítku v kontextu jedince. 

Úvahy jsou podloženy historií a odbornými statěmi předních architektů. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    

Z přednesu a následné prezentace jde cítit významný všeobecný přehled a zájem studenta. 

Uvědomuje si snad všechny determinanty, které do návrhu vstupují. Vzájemně je kombinuje a 

dosazuje hypotetické výsledky, aby je následně podrobil vnitřní zkoušce. Jakési konfrontaci 

času co v architektuře obstálo a co nikoli. Doporučuji nahlédnout do prvotní analýzy, která 

mne pohltila. 

 

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

    

Po formální stránce není co vytknout. 

Snad jen, že jazyk pro vypracování je čeština a práce je odevzdaná ve slovenštině. 

Možná by mohl být pro příště tento bratrský jazyk uznán také. 

 

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

     

Pokud by student dopracoval provoz a energetické zdroje společně se statikou. Doporučuji 

úvahy a motivy těchto úvah rozpracovat, publikovat, nebo rozvíjet formou zadaní či 

workshopů.  

 

9. Práci hodnotím:  

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

    

 výborně  

      

 

 

 

    Dne 25.5.2017   

     Podpis oponenta 

 

David Kotek 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 

 

 

 


