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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov 

Autor práce: Bc. Martina Fojtíková 

Vedoucí práce: Ing. Arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.  

Popis práce: 

Přestavba vybrané části území města. 

Hodnocení práce: 
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1. Analýza území a vymezení záměru ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Urbanistický koncept – idea ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a prostorové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Provozní řešení území ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1 - Analýza území a vymezení záměru 
Autorka analyzuje území velmi podrobně. 
 
2 - Urbanistický koncept – idea 
Koncept se dělí na pět částí. Zatímco zprůchodnění územní, nové bloky, nové veřejné 
prostory, doplnění vybaveností jsou bez výhrad, s přesunutím nádraží se autorka nijak 
hlouběji nezaobírá. Což je škoda, protože tento počin ve své práci zmiňuje často. 
 
3 - Funkční a prostorové řešení 
Autorka respektuje okolní zástavbu vytváří logické funkční celky.  
 
4 - Provozní řešení území 
Doprava je řešena bezkolizním způsobem, Až na „lehkost“ přesunutí vlakového nádraží. 
 
5 - Formální, grafická a jazyková úprava práce 
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Grafická úprava historických a funkčních rozborů je na vysoké úrovni. Slabší je to u perspektiv. 
Zejména výkres č. 19, kde jsou všechny čáry stejně tlusté, bez vzdušné perspektivy nákres 
nemá hloubku (vzdálené stromy jsou jen černé skvrny). Také text dole je enormně široký, 
těžko se to čte. Přitom tento výkres mohl být hlavním nosičem konceptu. Perspektivy na 
výkresech 30 a 31řeknou více než vizualizace, ale bez lidí a aut neříkají pravdu. 
 
6 - Splnění požadavků zadání práce 
Požadavky zadání práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Autorka se příliš drží hranic řešeného územní. Přesunutí nádraží je „hotová věc“. Argumentuje 
kratší docházkou, ale hned vedle je parkoviště jak u Olympie. Auta jsou sice podle zprávy 
preferovaným dopravním prostředkem Kyjovanů, ale proč řešeným územím nevede 
cyklostezka? Jediný cyklopruh jsem našel na výkresu detailu Komenského třídy.  
Téměř polovinu území zabírají mlýny, které jsou nedotknutelné. Přitom ve schématu „Vize za 
100 let“ jsou začleněné do bloku. Mohlo se s nimi více pracovat (když už jsou součástí 
řešeného území) a třeba by se nemusela rušit nepoužívaná vlečka, která by byla oživujícím 
prvkem kdysi průmyslového využití… 
S přesunem nádraží se ruší i koleje. Co bude místo nich? Mají nové ulice (Krojovaná a Májová) 
vůbec nějaký koncepční point de vue? Na perspektivě výkresu 30 tam bohužel není.  
Zamlouvá se mi idea pěší trasy od ulice Krojované, přes most Kyjovky, průchozím parterem až 
na Studijní náměstí. Vizualizace na výkresu 32 ji moc nepodporuje. Stejně jako zeď domu na 

Malém náměstí vedle MŠ na výkrese 30. 
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