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1. Průběh předchozího studia:

Výsledky studia Bc. Matouše okřiny v navazujicim magisterském studijním programu Architektura a
rozvoj side| na Faku|tě stavebni VUT v Brně lze hodnotit jako průměmé' Z mimoško|ních aktivit se
zúčastni| soutěŽe lvlestských zásahů Brno 2017,bz hodnocení. Na praxi spolupracova| na veřejné
architektonické soutěŽi o návrh: REV|TAL|ZACE GAHUROVA PROSPEKTU - pŘeopnOsToR
KULTURNíHo A UN|VERZ|TNíHo CENTRA VE ZLíNĚ. Návrh vŠak neby|do soutěŽe zas|án.

2' Přístup k vypracování diplomové práce

Student Bc. Matouš Okřina svoji dip|omovou práci komp|exně přepracováva| na zák|adě neúspěšné
obhajoby V roce 20í4. Stavbu Římských |áznÍ a saunového světa umÍstÍI do zcela nové potohy vůčÍ
stavbě aquaparku (preddiplornní propkt) s novýrn řešenim dispozic, konstrukcí i architektury. Pii
vypracování dip|omové práce se Bc. Matouš okřina snaŽi| pracovat průběŽně' poměrně pravide|ně
konzu|tova|. Nicméně musím konstatovat, Že v přístupu diplomanta ke zpracování dip|omovó práce
nenasta|o Žádné podstatné zlepšení. TěŽkopádně zv|ádá návrhy dispozičních i konstrukčnich iešení,
s vedoucím práce konzu|tuje zcela zák|adní principy navrhování, které by mě| abso|vent - baka|ář
architektury jiŽ samostatně ovtádat' Architektonické pojetí nelze vůbec z přeďoŽených pohteďů a
perspektiv exteriéru (viz výkres č'16) odhadnout. Také vizua|izace interiérů jsou nepřesvědčivé. od
abso|venta oboru architektury se očekává kromě p|ného zvládnutí profese také dokona|é ov|ádnuti
grafiky. CoŽ tato dip|omová práce neprokazuje. Z dip|omové práce neni zřejmé, Že zv|ád|
architektoniďé řerneslo nato|ik, aby iej moh{ v praxi vykonávat' Zvýše uvedených důvodů nemohu
hodnotit přístup k zpracování diplomního projektu jinak, neŽ k|asifikačním stupněm E. Je na
diplomantovi, zda před komisi pro státní závěrečné zkoušky svůj dip|omní projekt obhájí'
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