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Diplomová práce odpovídá požadavkům dle zadání diplomové práce, avšak nepřináší žádné zásadně nové 

poznatky.  

 

Práce v úvodu předkládá rozbory současného stavu území a historii místa. Práci by prospělo více zdůraznit 

závěry plynoucí z dílčích analýz.  

 

Dokumentované reference jsou zajisté kvalitní realizace, avšak není zcela jasný důvod vlastního výběru ve 

vztahu k návrhu. O důvodech tohoto výběru lze pouze spekulovat. 

 

Urbanistické řešení je naznačené zákresem v katastrální mapě. Vhodnější by bylo více popsat urbanistické 

souvislosti pomocí podrobnějšího znázornění a přesnějšího popisu (například „Prodloužení pěší zóny“ 

mohlo navazovat na v podkladu vymezenou stávající pěší zónu). Tomu by také prospělo určité přeskupení 

pořadí jednotlivých příloh v DP. 

 

Myšlenkový postup (jeho prezentace) není v práci obecně dostatečně razantní, pavouk dispozic a idejí je 

příliš málo k jinak celkově velice zdařilé práci. 

 

Schéma návrhu je elegantně graficky naznačené, chybí ale „proč zrovna takto“. Proč beton, sklo, šedá 

omítka a měď odkazují na měnící se podobu Ostravy? Proč zrovna šedá a ne jiná? Proč beton na fasádě 

v Ostravě stejně jako beton na referenci z Mexika? 

 

Dle vizualizací vnímám z návrhu a i z celé DP vysokou míru architektonického kultivovaného projevu, 

avšak je škoda, že díky použité převládající šedočerné barevnosti na zdánlivě fotorealistických vizualizacích 

je navržený objekt v kontextu Ostravy málo přívětivý a laskavý k budoucímu uživateli. Předpokládám, že je 

to dáno nedostatkem času, protože rozsah této DP je náročný i pro komplexní profesionální tým zkušených 

architektů. 

 

Použité zdroje jsou uvedeny v závěru práce. Doporučuji uvádět podrobněji a důsledněji dle normy ČSN ISO 

690 a ČSN ISO 690-2. Především zcela zřetelně označit již na výkrese nebo v textu s odkazem na závěrečný 

seznam. Jedná se především o průzkumy a rozbory, které jsou vždy závislé na využití cizích mapových 

podkladů. Doporučení nemá zásadní vliv na hodnocení práce. 

 

Návrh je nadstandardně řemeslně zpracovaný, ideově vhodný. Navrhuji klasifikaci výborně. 

 

v Ostravě dne 19. 6. 2020       

        Ing. arch. Radim Václavík 


