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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

Autor práce: Bc. Simona Scholzová 
Oponent práce: Ing. Arch. Jindřich Nový 

Popis práce: 

Téma diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra na poutním místě „Svatá voda – 
Kaménka“ nedaleko Zlína. Opírá se o podrobnou analýzu duchovních „brownfields“ zpracovanou v 
rámci předdiplomní práce. Projekt řeší poutní komplex s kostelem, duchovním a profánním zázemím. 
Práce je jak v analytické části, tak samotném návrhu obsáhlá a zvolená náročnost úkolu vyžaduje 
schopnost komplexního uvažování. Mnoho otázek je zodpovězeno, mnoho zůstalo pouze vyřčených. 
Zde je nutno podotknout, že téma křesťanského duchovního prostoru se v dnešní době, obzvláště 
po II. Vatikánském koncilu, více posunuje do subjektivní roviny vnímání. Jak liturgie, tak požadavků 
na sakrální prostor. 

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Výběru lokality předcházela rozsáhlá a podrobná analytická předdiplomová práce, která určila 
řešenou lokalitu a rozsah zadání. Objektu je situován na hřbetu vyvýšeniny východně nad 
stávajícím poutním místem s kaplí Panny Marie Lurdské. Vybrané místo odpovídá zvolené 
formě kruhového prstence, která vyžaduje vrchol kopce. Nicméně to znamená, že je objekt 
bez přímé návaznosti na stávající poutní místo a také je nejasná vazba na poutní 
Cyrilometodějskou stezku. Objemová kompozice je jednopodlažní prstenec o vnějším 
průměru cca 100m, v několika místech přerušen výraznými dynamickými objekty kostela a 
kaplí. Toto řešení vymezuje v prostoru lesa vlastní plochu, kterou pojímá jako kulturní krajinu 
sloužící k meditaci a dalším funkcím, což vytváří zajímavý moment pěstěné zahrady uprostřed 
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lesa. Tento koncept navádí k posílení rozdílu mezi netknutou přírodou vně a lidským 
intelektem a rukou vytvořeným krajinářským dílem uvnitř. Podstatný problém návrhu spatřuji 
v pozici a orientaci kostela a vstupů do objektu. Kostel je umístěn směrem k podružnému 
přístupu od Svaté vody, nicméně by měl být především orientován k hlavnímu přístupu a 
příjezdu. Vstupy do objektu, jsou dle mého orientovány nelogicky, domnívám se, že je to daň 
za tuto formu domu. 

2. Zajímavé řešení podrývá jedna pochybnost – zda není formální. Spatřuji malý nedostatek 
v práci s formou – výraz prstence je zvnějšku nejednoznačný – má to být bariéra, nebo má 
být perforovaný? Loubí na vnitřním straně prstence dobře odpovídá konceptu, škoda, že je 
přerušováno objekty kostela a kaplí. U organické prolamované hmoty kostela (a kaplí) bude 
potřeba odpovědět na otázku, proč je zvolena právě takováto forma, zda má své 
opodstatnění. Vnitřní prostor kostela je hodně dynamický (tím pádem neklidný). Převýšení 
nad presbytářem pouští do prostoru horní světlo, prosklení za kněžištěm je dle mého rušivé. 

3. Provozní a dispoziční řešení odpovídá celkovému konceptu objektu. Nepřesvědčivé je řešení 
některých provozů, kdy se zdvojují chodby. Opět to vidím jako odplatu za zvolené řešení. 

4. Zajímavým konstrukčním prvkem je ocelová příhradová konstrukce kostela a kaplí.  
5. Bez připomínek. 
6. Práce splnila zadání beze zbytku.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Obhájit umístění lokality a umístění komplexu v rámci řešené lokality. 
2. Obhájit tvar a rozměry objektu. 
3. Obhájit tvar a prostor kostela a kaplí. 

Závěr: 

Přes nedostatky je oceněníhodné zaujetí pro náročné téma a velmi poctivý přístup k přípravě i návrhu 
od konceptu po detail. Toto budiž nejlepším předpokladem pro budoucí praxi architekta. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


