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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  
Jméno autora: 
Typ práce: 
Fakulta/ústav: 
Katedra/ústav: 
Oponent práce: 
Pracoviště oponenta práce: 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání   
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady 
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.

Kvalita technického řešení 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete 
se ke grafickému zpracování práce.  
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm 

Datum: Podpis: 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
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	Zvolte položku4: [B - velmi dobře.]
	Vložte komentář3: Provozní vazby obecně fungují, otázky k vybraným tématům obsahuje část III. tohoto posudku.
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	Vložte komentář4: Technické řešení návrhu lze akceptovat, jeví se jako reálné. 
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	Vložte komentář5: Práce je rozsáhlá, přitom plně srozumitelná a orientace v ní je snadná. Vizualizace jsou podány střízlivě, dobře dokládají představu autora o uspořádání nových veřejných prostorů.
	Vložte komentář6: Diplomová práce řeší území severozápadně od historického centra města Žatce. Koncept je přehledný, funkce jsou rozvrženy logicky, veřejné prostory mají měřítko odpovídající danému prostředí. Živé jádro, tedy nově navržené náměstí, je chráněno "slupkou" převážně dovnitř orientovaných objektů. Jejich jednoduché, stejnorodé architektonické řešení působí sympaticky, podstatnější však je, že autor návrhu vnímá urbanistické souvislosti a rozlišuje: zatímco na severozápadě vzniká pevná ochranná bariéra proti ruchu Plzeňské ulice, na východě jsou objekty vzájemně odsazeny ve prospěch pohledových vazeb směrem k historickému jádru Žatce. Nové náměstí působí jako příjemný živý prostor. Obvyklý poukaz na nažhavenou letní dlažbu lze tentokrát zřejmě vynechat - solitérní platan a drobný vodní prvek jsou komornímu prostoru adekvátní, zatímco rozsáhlejší zelené plochy se dostatečně uplatňují v navazujících bočních parcích. S rozpracováním konceptu souvisejí samozřejmě i některé otázky:  1) Objekt tržnice. Objekt č.4 je nepochybně dobře využitelný v letních dnech. Obsahuje krytý prostor s prodejními stoly, střešní zahradu s vinárnou a pódiem, bistro ve vysunuté jihovýchodní části. Jak ovšem funguje cca od listopadu do února? Není jeho přízemí v tuto dobu - a v podstatě po celý rok navečer - rozsáhlým nepřívětivým prostorem, který náměstí nenabízí provozně ani vizuálně nic zajímavého? 2) Bariérový objekt. Protáhlý objekt č.1 s náměstím komunikuje, chodníku Plzeňské ulice však neposkytuje o mnoho více než stěnu s okénky kancelářských a především pomocných provozů. Z hlediska funkce bariérového objektu je to logické, zároveň je s tím však spojena klasická otázka kladená z pohledu chodce: nestupňujeme takto striktním řešením (bez drobného průhledu do náměstí, průchodu, větší výlohy atd.) beznadějnost a prázdnotu tohoto úseku chodníku při poměrně významné komunikaci? 3) Doprava v klidu. Podzemní parking (87 stání) pokrývá část vypočtených potřeb nových objektů, zbytek bude uspokojen na povrchu. Při reálném posouzení návrhu by ovšem vždy následovala ještě otázka směřující  k náhradě rušených stání: opravdu  cca 70 stání z bouraných garáží a z jejich okolí nelze nahradit v rámci řešeného území a problém se jednoduše "odkládá" za jeho hranice?4) Rozsah řešeného území a objekt galerie. Oproti středu je poněkud menší pozornost věnována bočním částem řešeného území. U parku Pilotů je potřeba si víceméně domyslet vztah k prostorům v přízemí galerie. Této budově sice detailně navrhujeme předprostor, ale do řešeného území ji nezahrnujeme (není tedy ani součástí bilancí, ačkoliv v části věnované zeleni se poněkud nesystémově zabýváme její ozeleněnou střechou - Z08).  Zdá se, že podobně jako transformovaný objekt č.5 v parku U Oharky mohl být i objekt galerie  ještě "odvyprávěn" jako součást řešeného území. Jaké důvody vedly k opačnému rozhodnutí?Přes uvedené dílčí otázky je zřejmé, že autor návrhu vyřešil úkol úspěšně. Navržený prostor Okurkového náměstí s navazujícím živým parterem budov by mohl dobře fungovat a z hlediska uživatelů by patrně působil příjemně.  
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