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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

obhajoba této diplomové práce se koná dne 6.6.2014 

Téma diplomové práce:  

 Administrativní a obchodní centrum Terasy Slezská Ostrava 

Jméno a příjmení diplomanta (-tky): Bc. Monika Henželová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Odevzdaná diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce je správně strukturována podle zadání diplomové práce, požadavků na 

projektovou dokumentaci staveb a schémat ateliérových prací odevzdávaných na Fakultě 

stavební VŠB – TU Ostrava. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Oblast zámostí ve Slezské Ostravě plní v současné době především funkci dopravní 

infrastruktury a stala se tak bariérou mezi centrem a Slezskou Ostravou. Je žádoucí, aby obě 

tyto městské části fungovaly kompaktněji, a proto bylo úkolem diplomanta navrhnout 

architektonicko-urbanistické řešení, které by tento požadavek naplňovalo. 

Monika Henželová volila urbanistickou formu řešení daného území členěním na objekty 

terasy s obchodním parterem, podzemním parkovištěm a multifunkčním objektem. Takovým 

způsobem dosáhla oživení dané oblasti s přirozeným respektem ke konfiguraci terénu.  

V zásadě je možné říci, že studentka respektuje historické vazby na původní zástavbu 

a navrhuje multifunkční komplex, jehož funkce jsou řešeny jak horizontálně, tak vertikálně. 

Předpokládá se, že jednotlivé funkce, tedy bydlení, obchod a administrativa, budou provozně 

zcela nezávislé a nebudou navzájem rušit fungování svých provozů. Takový požadavek je 

nutný rovněž z předpokladu působení mnoha nájemců a uživatelů.  

Dispoziční řešení kancelářských prostorů je navrženo jako open space a není naznačen způsob 

vybavení nábytkem, což by bylo vhodné. 

Dispoziční řešení bytových jednotek je standardní a vychází z požadavků realitního trhu. 

Návrh interiéru jednopokojového bytu má běžný charakter a postrádá kreativitu návrhu. 

Diplomantka zvolila pro objekt zbytečně složitý konstrukční systém, což jí velmi 

zkomplikovalo práci a poznamenalo to výsledný dojem z její práce. Lze však předpokládat, že 

v další projekční praxi získá lepší odhad pro systémová řešení staveb a jejich návrh. 



 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Zpracování výkresové dokumentace je graficky kvalitativně nevyvážené a nese známky jisté 

nedůslednosti a nepečlivosti. Rovněž grafická část, jako jsou vizualizace, nevyniká kvalitou. 

 

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

Diplomová práce nepřináší nové poznatky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V diplomové práci nejsou odkazy na nezbytně nutné normy, vyhlášky a nenalezneme zde 

rovněž žádnou odbornou literaturu.  

 

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

 

Jazyková a formální stránka textové části diplomové práce je na běžné úrovni odpovídající 

úrovni dosaženého vzdělání diplomantky. 

 

 

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

 

Diplomová práce může dále sloužit jako podklad pro hledání dalších forem využití daného 

území správními orgány. 

 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

 

 

dobře 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě   dne  2.6.2014                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 

 


