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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 

Téma bakalářské práce:   Nádražní terminál   

Jméno a příjmení bakaláře (-ky): Adam Čerňanský 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Bakalářské práci předcházelo urbanistické řešení území po přemístění Východního nádraží v 

Opavě a obnovení staronového spojení na Kylešovice. Navržený nádražní terminál se stal 

svorníkem mezi Opavou a Kylešovicemi. V Bakalářské práci student dopracoval terminál až 

do stavebně - konstrukčního detailu.  

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Zde vkládám hodnocení konzultanta pro obor pozemní stavby:  

Student pracoval pečlivě a svědomitě, pravidelně docházel na konzultace. Konstrukční tvorba 

byla samostatná, student je schopen chápat konstrukční a architektonické souvislosti, vhodně 

navrhnout materiálové řešení. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Jiné kritické připomínky nejsou. 

 

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

Student ponechává vyznít nosnou konstruci jako hlavní a jediný výtvarný prvek vnitřního 

prostoru. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Adekvátní. 

 

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

Formální stránka bakalářské práce je na vysoké vypovídající úrovni. Výtvarnější zpracování 

by si zasloužili vizualizace. 

 



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

Práce urbanistická byla vystavena na výstavě "Obnova Slezských center I." v listopadu 2017 

Opava-Ostrava-Ratiboř a je publikována ve stejnojmenném katalogu ISBN 978-80-7572-008-

5.  

Práce může posloužit Opavanům k diskuzi nad tématem přesunu hlavového nádraží, 

znovuobnovení dopravního spojení Opava-Kylešovice a vytvoření životního prostoru pro 

8000 obyvatel. 

 

9. Práci hodnotím:  

    Výborně 

 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne 16.5.2018                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


