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pro NSP ARS 
zaměření PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ 

 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Územní studie aktuálního rozvojového území města Kroměříže 

Autor práce: Bc. Jakub Sysel 
Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 
Oponent:  doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. 

Popis práce: 

Urbanistická studie nezastavěné disponibilní rozvojové plochy o výměře cca 20 ha na 

severozápadním okraji 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 

Práce shromažďuje všechny důležité informace o řešeném a souvisejícím území, ale chybí interpretace – 

závěry – co z toho pro řeše území vyplývá, respektive jaké důvody vedly k rozhodnutí přijatému pro návrh. 

Např. na jedné straně studie nerespektování břehových porostů někdejší vodoteče (přítoku Popovického 

potoka) a na straně druhé naopak zachování koridoru přípojky VTL plynu do psychiatrické léčebny 

(územním plánem navržené ke zrušení). 

 

2. Urbanistický koncept – idea, 3. Funkční a prostorové řešení, 4. Provozní řešení území 

V zásadě možné funkční, prostorové i dopravní řešení, logický poměr zastoupení i rozmístění bytových a 

rodinných domů, správná diferenciace veřejných a privátních ploch kolem obytných objektů. Kladně lze 

hodnotit také reálnost návrhu. 

Diskutabilní (ne přesvědčivě zdůvodněné) se jeví: oblouková uliční síť ve východní části, umístění 

celoměstské sportovní haly (vhodnější by byla blíže hlavní „okružní“ komunikaci) a výše zmíněné parkové 

plochy podél inženýrských sítí. Také chybí nějaká snaha po definování místního centra se soustředěním 
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navrženého občanského vybavení kolem veřejného prostranství. Parkovací dům jako řešení potřeby 

odstavných stání obyvatel obytného souboru na okraji města velikosti Kroměříže není reálný. Nicneříkající 

vizualizace (perspektivní pohled) fragmentu parku. Urbanistický detail je jen zvětšeninou hlavního výkresu. 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce 

Práce je logicky uspořádána a odpovídajícím způsobem adjustována. 

Chybí jakékoliv citace a odkazy na literaturu a další prameny. 

6. Splnění požadavků zadání práce 

Zadání bylo splněno. Některé části (detail, vizualizace) jsou ale jen formální a mohly být zpracovány 

podrobněji. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Další náměty k diskuzi a otázky: 

• principy formování veřejných prostranství 
• kategorie místních komunikací a principy zklidňování dopravy v obytných zónách 

Závěr: 

Diplomní práce Bc. Jakuba Sysla je komplexní a odpovídá svým rozsahem a kvalitou minimálnímu 

standardu podobných prací. Vznesené připomínky, až na chybějící prameny, nejsou zásadní a bude 

je pravděpodobně možno při obhajobě vysvětlit. 

Diplomant prokázal předpoklady uplatnění v profesi architekta-urbanisty. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

                                                                               
Datum:  31. května 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


