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s převažující funkcí bydlení 
 
Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Lukáš Polák 
 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Diplomová práce pokrývá zadání pro řešení území. Tento rozsah práce splňuje.  
 

2. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a 
návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 
Práce je úplná. 
 

3. Základní zhodnocení diplomové práce:  
 

Diplomant v práci má ambici vyslovit urbanisticky svůj osobní postoj k rozvoji i 
s ambicí zapojení zahradního umění a tím k určení specifického charakteru. Projevil-
li diplomant smysl pro logickou podobu opakující se zástavby i pro nalezení identity, 
pak se to se snažil vyjádřit dílče se proměňujícím charakterem fasádního výrazu.  
 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 

Pro naplnění východisek bydlení v obytných vícebytových vilových domech 
zahradním uměním povýšené zástavby se práce setkala s výsledkem bez dotažení 
těchto větších ambicí. Urbanistická skladba vyústila ve zjednodušenou sestavu 
bodových domů bez výrazněji ztvárněného parteru. Místa s hřišti a další urbanistické 
detaily jsou náznakem dobře míněného záměru, ale končí jen v kompozičně 
zjednodušených schématech. Pozornost by si zasloužilo naznačené řešení 
překonání výškové úrovně schodištěm potenciálním lepším akcentem zahradní 
architektury. Architektura sice neskončila v banalitách sídlištní urbanistické formy 
dané z bodových domů, ale vykazuje malou míru předvedení invence; přesto je 
v některých ohledech nakročeno ke slušnému, leč zde ne zcela přítomnému lepšímu 
výsledku. Zde je třeba při obhajobě prokázat představu diplomanta o 
propracovanějších možnostech volby výrazu i o možnostech volby vhodných 
materiálů a architektonických prvků. V práci se projevila vcelku dobrá ambice 
koncepčního řešení. Ve schématickém pojetí domů i v prostorách pro občanskou 
vybavenost se projevuje, že práce je přece jen nedotažená. 
 



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

Práce nevykazuje další než výše naznačené minimální pozoruhodné poznatky.  
 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Diplomant užil zřejmě základních pramenů. K vytvoření předpokladů k lépe 
architektonicky založenému detailu a v tom k vyššímu splnění úkolu by bylo vhodné 
použít některých ze světa podobně prověřených příkladů (např. Cino Zucchi – 
benátské realizace, Gigon/Guyer Architekten - Tři bytové domy, 2001 Curych, 
Švýcarsko, apod.) 
 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Po formální stránce je práce zpracovaná s kriticky nahlíženou grafikou, ale je 
v souladu s požadavky na rozsah diplomního úkolu. 
 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Využití práce je vzhledem ke způsobu zpracování jen potenciální, konkrétní vyslovení 
se by mohlo být užitečné u variací na dispozice půdorysné, celkem ale ne vždy čistě 
zpracované. 
 

9. Práci hodnotím:  
   (zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 
dobře  
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