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POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Ambasáda ČR Addis Abeba (Etiopie) 
Jméno autora: Jaroslav Kaňka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: k 129 
Vedoucí práce: Radek Zykan 
Pracoviště vedoucího práce: k 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Splnění zadání práce splněno s většími výhradami 
 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

E - dostatečně 

 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce E - dostatečně 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Jaroslav Kaňka si zvolil jako téma svojí diplomní práce návrh ambasády ČR v Etiopii. Jako předdiplomní projekt zpracovával řešení širšího území 
bývalých branických ledáren, s tématem diplomu tak lze najít jen málo styčných bodů, snad rezidenční charakter částí obou úloh. Úloha nové 
ambasády do města a země, jejichž kontext je nám málo známý, je obtížná i pro zkušené architekty a pro vedoucího bylo také celkem složité téma 
konzultovat. Na druhou stranu výhodou zadání byl celkem přesný stavební program, který byl prací poměrně precizně naplněn. Kolega Kaňka byl v 
průběhu zpracování diplomního projektu zcela samostatný, v zásadě konzultace absolvoval jako průběžná oznámení o stavu rozpracovanosti. 
Výsledný návrh je tak zcela určitě výstupem samostatné a průběžné práce posluchače, ovšem budí u vedoucího značné rozpaky - urbanistický 
kontext je zmatený, pomyslná hlavní osa konceptu navazuje na nepodstatnou boční uličku v sousedství areálu, která ani není pro areál přístupová, 
tvarování staveb je někde nakročením k symetrické kompozici, která je v zápětí  popřena jinou částí stavby.V předložené práci zcela chybí zasazení 
navržených objektů do existujícího stavu okolí, geometrie hlavní části ambasády je nesrozumitelná, vznikají velmi zvláštně tvarované půdorysy 
reprezentačních prostor, které však nejsou výsledkem prostorotvorné úvahy, ale jen formální půdorysné manýry. Na druhou stranu úvaha o 
hmotově polouzavřeném areálu kolem vnitřní reprezentativní zahrady logiku dává, i vzhledem ke zřejmě málo inspirativnímu kontextu samotného 
místa a také vzhledem k bezpečnostním požadavkům zadání, kterými se posluchač intenzivně v průběhu semestru zabýval. Bohužel o charakteru 
okolní zástavby se z práce nelze dozvědět téměř nic, což ještě ztěžuje posuzování návrhu. Architektonický výraz objektů evokuje spíše příměstský 
lowcostový hotel typu formule 1 nebo IBIS, než vrcholné zastoupení státu v cizí zemi. A to už vůbec nehovoříme o ambici reprezentovat v tomto 
případě konkrétně ČR s její bohatou architektonickou a celkově kulturní historií. Celkově odevzdaná úloha působí jako zadání převedené do 
grafického podkladu, nikoliv jako hotový návrh ambasády. Jednotlivé funkce jsou sestaveny mechanicky bez hlubšího rozmyslu, komunikační uzly 
jsou ve více případech předimenzované aniž by to mělo kvalitativní dopad do předmětných prostor. Ukázkou nahodilého rozmístění funkcí je 
například fakt, že ložnice velvyslance je hned vedle hlavního reprezentativního sálu ambasády s výstupem na zahradu, kde se například budou konat 
společenské akce do pozdních večerních hodin - neměl by mít velvyslanec a jeho rodina trochu víc soukromí? Technické řešení, respektive 
dokumentace pro stavební řízení by nejspíš podléhalo schvalování místními úřady, vedoucí naprosto nemá tušení, jaké předpisy, jestli vůbec nějaké, 
jsou v Etiopii požadovány. Nicméně technická část je rozsáhlá, zajímavé jsou například srovnávací údaje o klimatu mezi Prahou a Addis Abebou. 
Náročný na realizaci bude exterierový detail nadpraží okna ve styku s nezatepleným monolitem - různé rozměrové tolerance monolitu a strojního 
výrobku hliníkového okna -k vyrovnání tolerancí je uveden pouze trvale pružný tmel. 
Práce je úplná, byť vedoucímu chybí zasazení návrhu do reálného prostředí, je zobrazen pouze abstraktní 3D model okolních hmot v lokalitě. Práce 
je v zásadě srozumitelná, ovšem chybí například přehledné půdorysy jednotlivých  podlaží vždy na jednom výkrese tak, aby bylo možné posoudit 
například logiku návaznosti dílčích funkcí objektu . Grafická úroveň práce je pro vedoucího zklamáním, například místo 10 exterierových záběrů v 
základní počítačově generované kvalitě by stačily například 2-3 záběry skutečně individuálně propracované s pokusem o předvedení nějaké 
zamýšlené nálady nebo charakteru návrhu. To je nakonec asi největší výtka k práci jako celku - je z ní sice patrná snaha o celkem důsledné  naplnění 
zadání, ovšem výsledek je značně mechanický bez přidané urbanistické a architektonické kvality, bez nějakého přesvědčivého konceptu. Proto 
předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě. 
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