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1. Zadání nřed|ožené din|omovó práce
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2. Ana|Ýza a zhodnocení ořed|ožené nráce

Po prostudovrítrí předložené práce (PDF portfolio o počru 85 stran v pdf ) předkládrírn

následující komentář:

a) Splnění zadání: autor předložil portfolio 43 v PDF' strukturované do 4 kapitol:

- 1/ Širší kontext Čiíslavi, úvod In situ

- 2/Ana|ýza a sběr' Interpretace, Co a Proč?:

- 3/ Vlastní formulace a rešerše transformovaná v syntézu (cesta k návrhu)

. 4/ Návrh - l"ýstup

Tyto přilohy mají obsah i rozsah odpovídající standardu dip|omové práce a rozsahern

odpovídají požadovanému zadání.

b) Komentář k obsabu před|ožené práce

V ana|ltické části (kaoitolv 1.2) autor v přehledné podobě a dostatečném rozsahu shromiíždil

všechny potřebné podklady potřebné pro návrh: od historie místa přes topografii až po rozbor
jednotliých vrstev, z nichŽ se město de facto i pocitově skládá. Zabýval se nejen formálními a

ffzickými urbanistickými prvky, ale i měkkými vrstvami - tedy jak místa žijí či nežijí...

Hlavním tématem, jemuž se věnuje je veřejný prostor a život v něm. Na zíLkladě analýzy toho' co

je ve městě akutní se dále věnuje obalovému pásu vně středověkého perimetru na jihoápadě

obce, jehož těžištěm je rybník pod hradbami, jakoŽto svomíku staróho a nového a k|íčovému

potenciálu města.

Pokud bych do analytické části něco doporučil zařadit, tak je to i strívající uzemní plrírr, aby autor

moh| provést vlastní oponenturu vůči oficiální linii města. Diplomová práce by tak získala

praktičtější ýznam. JelikoŽ autor z Čás|avi pochrízí, téma si sám lybral, a povaŽuje je za

konkrétní a aktuání, pak by bylo dobré i sromríní diplomové práce s rozvojoqými p|ríny města.

Návrh (kapitoly 3.4): Autor nerozmělňuje svoji energii na dořešení urbanismu celé aglomerace

Caslavi. Velmi citlivě vybral piísmo po hradbami okolo rybníka s přesahy do okolních

novodobých struktur, které podle jejich hodnoty doplňuje nebo zachovává a rozvíjí. Linerimí

rybník, jenŽ dnes je nutné zdaleka obchrízet doplňuje jednoduchou lávkou. okolo fotba|ového



hřiště řeší těžiště nového zahuštění. Řeší krajinrířské a parkové úpravy celého pásu. Upravuje

lokalitu okolo střední zemědělské školy na jihoýchodním konci řešeného pásma.

Metodou impresionistického skládání jednotlivých kostek mozaiky rywriří trpělivě bod po bodu

nor1ý obraz ozdravení a zatraktivnění kusu města.

Přiznrím se, že tato metoda je náročnější na vstřebárrí, nežli metoda jednoho ''hlavního plrínu'',

avšak po ponoření do portfolia a prostudovríní celého e|aborátu musím konstatovat, že sejedná o

metodu pro urbanismus se hodící, protože u ní nehrozí ztráta smyslu pro měřítko, jak se sta|o v

mnoha sídlech při plánovaní ve 20. století'

Jak uvádím v rozboru analyické části, i v náwhové části bych doporučil porolrrrání navrženého

řešení s p|atným územním plrínem, případně vypracovríní jednoho přehledového urbanistického

v.ýkresu pro rychlé pochopení náwhu....

3. Závěr. návrh známkv hodnocení:

Před|ožený návrh má parametry skutečné Diplomové práce' Často se při psaní oponentur

setkávrírn s pracemi, jež nejsou postaveny na logickém sledu úkonů od analýzy k syntéze a

náwhu, ale pouze na jakémsi projektovríní bez jasného vědomí ''Proč?',. Tato dip|omová práce

snese svou metodikou srovnríní s diplomovou prací z vědeckého prostředí, ale má především

velmi dobře navržený obsah, jehož rea|izace (i z části) by moh|a posunout Čáslav o kategorii

ýše na mapě veřejného zájmu.

Vysoce hodnotím l".y'warnou i grafickou striírrku zpracoviíní práce.

Na závěr by chtě| Martinu Vančurovi poděkovat za energii, kterou lrynaloŽil pro své rodné město a

popřát mu hodně úspěchů v oboru a při obhajobě této diplomové práce.

Jako známku navrhujinejlepší moŽnou - známku A ze stupnice A.F.

V Praze dne 12.6.2017

Pavel Joba


