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Martin Vančura je dIouhoIetým studentem našeho ateIiéru' Jeho projekty Vždy odráželi jeho 5Vébytné Vnímání
jednotIivých térnat a ori8inaIitU nastaVených Východisek' ByI iniciátorem a spoIutVůrcem řady 5poIečných
prezentaci a Vý5taV ateIiérových prací, kde prokáza| svou tVůrčísamostatnost, pracoVitost a 5chopnost
motiVovat ostatní. ]eho bezprostřední příspěvky do spoIečných diskuzí pro mě by|y Vždy obohacující a
esenciá|ní. Ve sVém přístupu a Vnímání sVěta, jako by odrážeI příbuznost ke svému jmenovci VIadisIaVoVi
VanČurovi a by|i mu v|astníexpresionistické eXperimenty a hledání nových způsobů vyjádřenía snaha o
poetismu5 V architektuře. Jeho specifický sloh a fragmentace mYšlenek,ie někdy sIožitě čiteIná, aIe vždV bVIa

výrazem jeho prožitku a intuice.

Pro svůj dip|omní projekt 5i Vybra| V|astnítéma - město čás|av. široký záběr jeho úVah o sVém rodném městě
postupně třídiI a téma práce krysta|izovaIo do podoby ú|ohy na pomezíurbanismu a architektury 5 důrazem na

kvaIitu Veřejného prostoru, konkrétně 5e 50u5tředÍ| na ú|ohu Veře.jného parku jako protiVáha Urbanizovaného
prostředÍmě5t5kého centra. Ve 5vé práci odhaIu,ie potencÍá| nedostatečně definovaného Území, hIedá a noVě

definuje jeho hranice, pojmenoVáVájeho prob|émy, předk|ádá soubor aktiVit, pro něž naVrhuje prostoroVý

rámec, dop|ňuje propojení do stáVajícístruktury města'

Rozsah a míra detailu práceje obdivuhodná, patrná je předeVším V anaIytÍcké čá5ti projektu. Grafická podoba
práce je na vysoké úrovni a má defacto podobu pub|ikace, nicméně na mnoha místech je míra fragmentace a
grafické zobrazení obtížně pochopiteIné a m íra sdělnosti je překompIikovaná. Profese architekta _ urbanisty je
prací ve veřejné prostoru a je zásadní, aby návrh by| schopen komunikovat s VeřejnostÍ, jen tak jsme schopni
lépe etabIovat naší profesi ve spo|ečnosti.iako potřebnou a žádoucí. Pro takový cí|,ie rovněž dů|ežÍté zadání
urbanistické ú|ohy defjnovat na zákIadě diskuze s veřejností, jen tak se VyVarujeme nařčeníz osobního zaujetí a
noVě definované funkce budou obhajÍte|né' Mys|im, že takto pojímanou ú|ohu by takový přístup posí|iI a moh|a
by 5e 5tát obecně 5dí|eným Východiskem pro návaznou práci' Rozumím, že takový přístup nenípro dipIomní
práci obvyk|í, ale uvádím zde 5vé Výtky spíš jako námět pro budoucí práci'

ceIkově projekt hodnotím jako Velmi kvaIitní, in5piratiVní, úpIný a přínosný. ob5ahoVě neIze nic Vytknout'
Dokazuje, že Martin je připraven pustit se zodpovědně do opravdových pro,iektů. DoporučiI bych snad jen upřít
adekVátní ú5i|í a svou koncentraci na přímočařejší čitelnost grafických výstupů, protože to jsou nástroje,
kterými je architekt 5chopen komunikovat 5 k|ientem či Veřeiností.
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