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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 zadání v plném rozsahu.
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí je práce přehledná, spojitá a úplná.
3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Základní vize vytvoření žijícího atraktivního prostoru v místě současné bariéry je vynikajícím
řešením pro toto historicky zkoušené město a navazuje na obdobné koncepce využití ve světě.
Urbanisticky dochází k zástavbě a doplnění prostoru bývalého kolejiště novou zástavbou,
splňující charakteristiku současného trendu zahušťování center napojením na stávající osy
kolmo na železnici, spojující obě strany do jednoho celku.
Architektonicky je objekt nového nádraží svým měřítkem a hmotovým členěním odpovídající
okolní zástavbě a zároveň dodává odvahy další nové zástavbě v trase koridoru.
Přístavba navazuje lehkou prosklenou hmotou na stávající cihlovou historickou budovu a na
straně ulice Jablunkovské přechází a graduje ve vyšší hmotnější část čímž celek dosahuje
určitého expresivního napětí.
V architektonickém neofunkcionalismu pojednaná přístavba navazuje symetricky na hlavní
osu historického nádraží a rozvíjí se v asymetrickou svobodnou hmotu.

Dispoziční řešení vytvářející centrální prosvětlenou halu s propojením vertikálami do dolních
pater nástupišť ideálně definují prostor mezi starým a novým.
Velká centrální hala dodává městu v jeho centru světlý a krytý prostor, který Těšínu chyběl a
mohl by být zejména v zimních měsících centrem setkání a různých kulturních a
společenských aktivit. Funkční náplň přístavby s kinem, fitness, kavárnami , restauracemi
otevřenými do vnitřní haly atd. výhodně do tohoto konceptu zapadá.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce se opírá o nejnovější poznatky v daných oblastech a využívá jich k
dosažení cíle zadání.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů je vhodně zvolen jak v oblasti teorie tak i praxe.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální jazyková stránka a grafická část je zpracována pečlivě a graficky čistě.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Ideálně by měla být diplomová práce prezentována jak v lokálních médiích tak radě města
Českého Těšína a Cieszyna, jako vize, která může mít reálný velmi pozitivní přínos městu a
jeho obyvatelům.
9. Práci hodnotím:
výborně
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