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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? 
     Teoretická a praktická část na sebe logicky navazují a jsou dosti detailní. Rozbory by 
mohly být  doplněny o stavebně typologické. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Vlastní diplomové práci předchází obsáhlá a výživná teoretická část, zabývající se jak 
urbanistickými a strukturálními vztahy, tak náplní stavby. Práce analyticky rozebírá 
urbanistický prostor vlastního náměstí A. Hlinky aby tak našla syntetická kritéria pro vlastní 
návrh. To je důležité, protože tento prostor je dost atypický jak v Žilině, tak v širším hledisku. 
Umístění  budovy do rozhraní dvou ramen náměstí je pak logickým návazným krokem. 
Půdorysná stopa, kterou na sebe budova přijímá je spornější, protože ve velké míře reaguje na 
v těsném sousedství stojící  OC Mirage, které tímto, i přes jeho negativa, legalizuje. Svou 
eliptickou formou je stavba silným solitérem, který ovládá okolí, a vytváří kloub obou ramen 
současného veřejného prostoru. Této své ambici by pravděpodobně i díky náplni dostála. I 
když ve mně zůstává otázka, zda by se pro obyvatele Žiliny nestála spíše vzdáleným cizím 
ostrovem tvořivých bláznů v náměstí. Vnitřní struktura domu se odehrává tvořivě kolem 
prostoru středního atria, které protkávají v různých směrech schodiště, po obvodu pak 
jednotlivé místnosti a funkce. Vše je obohacenou prostorovým raumplanem. Vnější fasáda 
odpovídá zvolené formě. 
 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Ne. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Ano, v oblasti Hlinkova náměstí v Žilině. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Ve zvolených částech vyčerpávající.   
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Formální zpracování výborné, obzvláště působivé jsou prostorové skicy. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Např. pro detailnější zamyšlení nad současným moravským architektonickým školstvím. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Velmi dobře 
      
 
 
 
    Dne 28.5. 2018   
     Podpis oponenta 
 

 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


