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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

Autor práce: Bc. Tereza Smolová 
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 předdiplomní práce, která určila 
řešenou lokalitu a rozsah zadání. Umístění komplexu je ve svažité části lokality ve vzrostlém 
listnatém lese v blízkosti Svaté vody a Cyrilometodějské poutní stezky. Komplex sestává 
z několika objektů, které vhodně oddělují a propojují provozy a vytváří škálu vnějších 
prostorů. Tento přístup pracuje s místem scénáristicky jako sekvencí zážitků. Relativně 
rozvolněná zástavba dobře reaguje na topografii místa a kontext lesa jako prostoru bez 
kompozičních os. Jako subjektivní nedostatek považuji nevýraznou hmotu kostela a nejasnou 
návaznost na pramen Svaté vody, potažmo na poutní stezku. Diskutabilní je také fakt, že do 
projektu nebyla začleněna revitalizace stávajícího poutního místa s kaplí Panny Marie 
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Lurdské. Zajímavý prvek je kampanila na začátku „cesty“, která je vyvýšena nad koruny 
stromů. 

2. Propracovaný provozní koncept zrcadlí objemové řešení. Venkovní prostory členěny jsou 
hierarchizovány od prostorů otevřených (podpořených liniemi objektů a zídek) po sevřené. 
Vše doplněno křesťanskou symbolikou. Trochu postrádám vertikální, respektive 
monumentální prvek (a kříž) u vnějšího výrazu kostela. Zajímavá otázka monumentality 
otevřená „Kahnovskými“ kruhovými okny (do chodeb) a obecně otázka otvorů ve hmotě by 
si zasloužila lepší odpověď. Vnitřní prostor kostela je klenutý asymetrickou valenou klenbou, 
která je díky své konstrukci na jedné straně bez podpor a vytváří tak zajímavé napětí (a boční 
loď). Klenba je ukončena za presbytářem a pokračující převýšená prostor pouští do prostoru 
horní světlo. Lákavé využití výhledu do lesa za kněžištěm osobně považuji v prostoru 
určeném pro usebrání za diskutabilní prvek.  

3. Provozní a dispoziční uspořádání je logické, odpovídá celkovému konceptu. Výtku mám 
k řešení občerstvení – sociální zázemí je přístupné pouze z venkovního prostředí, v případě 
kavárny nevidím důvod, proč ji více neotevřít do nádvoří. 

4. Zajímavým konstrukčním prvkem je vnitřní valená klenba v kostele a využití prostorů mezi ní 
a vnějším pláštěm objektu. 

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 prostorový a světlený a konstrukční koncept kostela. 
3. Obhájit propojení sociálního zázemí s dalšími funkcemi pouze přes venkovní prostor. 

Závěr: 

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

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


