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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ROZVOJ OBCE SUCHOMASTY 
Jméno autora: Bc. Nikola Kasalová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování, K127 
Vedoucí práce: Ing.arch. Daniel Stojan 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování, K127 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno 
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. 

Práce splnila podmínky zadání. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval  

a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.  
Práce byla provedena samostatně, s nasazením a se zaujetím pro věc. Konzultace s vedoucím práce byly na úrovni tohoto 
druhu kvalifikační práce.  

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 

řešení. 

Návrh se v předdiplomní části věnuje vytipování a konceptu zástavby rozvojových lokalit obce Suchomasty a postupuje 
cestou maximálního respektu k původní struktuře vesnické zástavby. Věnuje se i studiu  původní struktury a hmotového 
tvarosloví. Výsledkem je originální struktura zástavby (sledující principy té původní)  kontrastující s běžnou monotónní 
parcelační praxí. (bohužel realizující se již na jedné stávající rozvojové lokalitě)  Vhodně také začleňuje do každé lokality 
veřejné prostranství jako podmínku kvalitního urbánního prostředí.  
V rámci diplomu se práce zaměřuje na detail, nové centrum Suchomast - náves, kterou správně umísťuje v těžišti budoucího 
obrazu dostavěné obce. Náplní nové návsi je chybějící vybavenost pro společenské aktivity občanů v těsné vazbě na novou 
radnici a hasickou stanicí. Dále zpracovává střízlivý regulačního plán části vybrané rozvojové lokality s detailním popisem 
prostorové regulace budoucích nových objektů rodinné zástavby. Jako doporučení je navíc přiložena studie několika typů 
rodinných domů, které respektují výše zmíněná regulační pravidla. Velmi ceněná je v této části výrazová skromnost, která 
koresponduje s duchem vesnice, ikdyž nedává vyniknout všem výtvarným schopnostem autorky. Nová náves reaguje na 
dnešní životní styl na venkově a snaží se svou nabídkou efektivně podpořit životaschopnost obce s kolísavou demografickou 
křivkou. Výsledkem celé práce je harmonické prostředí nejen návsi, ale i nové zdánlivě rostlé struktury zástavby v 
rozvojových lokatitách.  
 
Připomínka: V rámci hmotového řešení objektů návsi, mohl u objetu "radnice" být použit nějaký dominantní prvek, který by 
tento objekt významově odlišil od ostatních - vikýř s hodinami, stožáry na vlajky apod. Použitý dominantní prvek 
proskleného štítu je čitelný jen z jednoho pohledu. Stejně tak v části osvětlení mohl být prostor u "radnice" dominantněji 
nasvícen. V části předdiplomu mohla být zařazena nadhledová perspektiva celé obce, pro lepší ověření souladu s původní 
strukturou zástavby.  
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Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Řešení technické infrastruktury i odvodnění nové návsi je v pořádku a potvrzeno konzultanty DP 
Připomínka: Ve výkrese "Situace s vyznačenými prvky" není zcela vhodně zvolený způsob označování prvků bublinami bez 
odkazových čar - není vždy zcela čitelné čemu popisová bublina patří. 
Jeden ze situačních výkresů mohl být opatřen kótami tvarů parteru. 
Výkres odvodnění centra mohl mít řešeny místa lomů jednotlivých odvodňovacích ploch 

 
 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  

ke grafickému zpracování práce.  
Práce je úplná a srozumitelná. Výborná úroveň grafického pojednání a vizualizací rezonující s jednoduchostí vesnice . 
Hodnocený je i příjemný kresebný projev prolínající se částmi DP.  

 
 

 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Práce byla zpracována velmi solidně a se zájmem k problematice venkovské výstavby, což se projevilo i na výsledku. 
Studentka se orientuje v tom jaké obtíže a nedostatky provázejí současnou vesnici a snažila se o inovativní přístup, který stojí 
na pokoře a respektu k historii a vývoji obce. Jako takový určitě je tématem k diskusi v odborné, ale i laické veřejnosti.            
V tomto vidím hlavní přínost této diplomové práce. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně. 

 
 
 
Datum: 27.5.2019     Podpis:  Ing.arch. Daniel Stojan 


