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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Dilomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Odpovídá zadání v plném 

rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomové práci předcházelo propojení, řešení území mezi Černou loukou na Moravské 

Ostravě a haldou Ema na Slezské Ostravě formou víceúčelového parku, ve kterém studentka 

spárovala nové funkce s potenciálem daných míst. Částečně je tato práce zařazena v teoretické 

části diplomové práce. Umístění vlastního objektu OSU vzešlo z vítězného urbanistického 

návrhu rotterdamského studia Maxvan . Studie objektu je doplněna o konstrukční detaily. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Urbanistické řešení: 

Objekt je umístěn na hraně kompaktního města a louky, vedle loutkového divadla. Hlavní 

vstup je logicky orientovaný k Masarykovému náměstí. Naopak k louce je orientovaná krytá 

terasa pro požadované venkovní práce sochařů s možností venkovních expozic expandujících 

na Černou louku. Rovněž kavárnou v přízemí se škola otevírá veřejnému životu města. 

Dispoziční řešení: 

Velmi racionální a ekonomické dispoziční trojtraktové uspořádání kolem vnitřního atria. 

Uprostřed objektu, pod atriem, je umístěný sál přístupný veřejnosti, klesající do suterénu. Na 

střeše sálu, v atriu, je venkovní výstavní prostor. V přirozeně neosvětlitelných vnitřních rozích 

jsou opět logicky umístěny vertikální komunikace a sociální zázemí. Jednotlivé požadované 

prostory školy a jejich požadované vazby, jsou rozmístěny na tomto dispozičním schématu. 

Prostory pro mezioborové setkávání studentů jednotlivých kateder jsou umístěny v 

dvoupodlažních prostorách s galeriemi umístěných na kratších stranách do atrií. 

Forma: 

Racionální řešení se odráží i ve zvolené jednoduché formě. Kubická betonová hmota je 

rytmizována okenními otvory. Stereotyp jednoduchého rytmu gradujícímu do středu fasád je 



porušován změnou oken dle charakteru provozů a prostor umístěných uvnitř. Budova výškově 

převyšuje své okolí, adekvátně svému významu.    

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Predikce základního konstrukčního řešení není z DP příliš zřejmá. Dispoziční umístění 

kompresorovny vedle sálu není vhodné, lze bez problému umístit jinde. 

 

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

Diplomová práce je "řemeslně" dobře zpracována, nepřináší však nové poznatky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Adekvátní zadání a výsledku diplomové práce. 

 

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

Racionální řešení se odráží i v racionálním jednoduchém zpracování. Počítačové vizualizace 

by si zasloužili ztvárnění více zachycující atmosféru zobrazovaných prostor. V ručních, až 

"Gogenovských" kresbách v teoretické části studentka dokázala atmosféru zachytit. 

 

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

Fakulta umění a hudby a její umístění Na Černé louce je aktuálním tématem. Diplomová 

práce by mohla posloužit jako porovnání s profesionálním řešením. 

 

9. Práci hodnotím:  

    Výborně / B 86 

 

 

 

 

 

 

 

V  Opavě  dne 26.5.2018                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


