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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Sportovně-rekreační centrum, Vsetín, Ohrada   

Autor práce: Bc. František Košňar 

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem zadání diplomové práce byl návrh vlastní intervence do chátrajícího a celkově 
znehodnoceného území původního sportovního areálu Ohrada ve Vsetíně.  
Bc. František Košňar se na základě zpracované urbanisticko – architektonické studie zaměřil na 
vytvoření volnočasového veřejného prostoru s důrazem na flexibilitu a variabilitu jeho užívání 
širokým spektrem uživatelů všech generací obyvatel Vsetína. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Architektonický koncept diplomové práce vychází z měkkého tvarování hmot navržených 
objektů, které nabízí snadný nástup na pochozí střechy s  výhledem do veřejného prostoru 
areálu. Funkce mateřské školy je v areálu zachována a vyznačuje se rovněž extenzivní zelenou 
střechu. Dominantou celého areálu je jednoznačně multifunkční hala a její geometrizovaný 
plášť se stává signifikantním prvkem samotné budovy a celého sportovně-rekreačního centra. 
  
Bc. František Košňar pracoval samostatně a využíval konzultací odborníků z technicky 
zaměřených pracovišť na fakultě. Vytvořil ucelený architektonický koncept rozsáhlého 
stavebního programu. Ve své práci dokázal aplikovat vlastní teoretické znalosti, které získal 
nejenom ve své „alma mater“, ale také během své praxe v zahraničí.  
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Diplomant prokazuje cit pro zajímavé tvarové a hmotové řešení podpořené zajímavým fyzickým 
modelem stavby. 
Vzhledem k jeho pozitivní motivaci a zájmu o architekturu předpokládám, že bude na sobě 
pracovat i nadále, že bude dále rozvíjet své kreativní schopnosti. Má všechny předpoklady 
dobře se uplatnit v praxi jako tvůrčí projektující architekt. 
Předložená diplomová práce jako celek je dokladem, že diplomant se velmi dobře orientuje v 
problematice architektonického navrhování. Práce splňuje požadavky zadání nejenom svým 
rozsahem, ale i obsahem, je prezentována kvalitní grafikou a má všechny požadované 
náležitosti.   
 
  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

 

Datum: 04. 06. 2019 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


