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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? 

    Práce je dobře strukturována,  dílčí části na sebe vhodně  navazují. 
 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     

Diplomová práce nabízí řešení rozvojové části Opavy.  

Navrhovaná urbanistická struktura  i návrh samotného sálu svým měřítkem 

neodpovídá  charakteru a potenciálu lokality.  

Spojení poslechového  sálu a covorgingových prostor nedává smysl. Samotné 

umístění objektu do struktury „patchworku“ neakcentuje  objekt jako srdce 

nově navrhované oblasti. Nepochopitelné je  umístění  poslechového sálu do 

těsné blízkosti navrhovaného kulturního dom, funkce se zcela prolínají. 

Srovnej paralelu s  Casa da Música v Portu kde zdařilá realizace koncertního 

sálu dala impuls celé čtvrti.  

Dispoziční řešení objektu je funkční. 

Předložená grafická schémata působí  místy samoúčelně. Práce byť řemeslně 

kvalitně zpracovaná,  však přesahuje fysické možnosti zpracovatele a místy 

působí nedokončeně.Studentka nicméně odvedla dobrou práci  a má všechny 

předpoklady uspět v praxi. 

 

 

 



 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Penzum odvedené práce je nadstandardní. Téma se při takovém objemu  

grafické části rozmělňuje, práce ztrácí na čitelnosti.   
 

 

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

    V předložené práci jsem neshledal žádných nových poznatků. 
 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr studijních pramenů je obvyklý. 
 

 

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

Projekt  je velmi kvalitně graficky zpracován.  Textová část není dostatečně 

popisná, text  nelze vždy nahradit grafickými schématem. 
 

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

Způsob využití práce vidím především jako prověření  rozvojového 

potenciálu dané lokality. 
 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   dobře 

      

 

 

 

    Dne 28.5. 2018 
 

 

 
     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


