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Posudek na diplomovou práci 

Bc. Michala Vaška 

zpracovanou v zimním semestru akademického roku 2014/15 

 

K zadání diplomové práce a povaze úkolu 

 

Diplomant zpracoval návrh na téma 

Rožnov ideální - urbanistická vize pro město Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Obsahem studie je výzkum možností a návrh ideálního urbanistického konceptu pro budoucí 

rozvoj města Rožnova pod Radhoštěm. 

Téma projektu si diplomant zvolil sám. Samotné zadání bylo vypracováno vedoucím atelieru, ale 

neurčovalo přesný obsah práce. Muselo však obsahovat následující prvky: 

o navrhnout a vypracovat programovou a prostorovou koncepci – strukturální plán – budoucího 

rozvoje města 

o tato koncepce musí vycházet z kontextuální analýzy, ale musí na základě její osobní 

interpretace předložit vizi optimální prostorové a funkční organizace městského útvaru a okolní 

krajiny v delším časovém horizontu 

o v této koncepci budou řešeny i existující dílčí problémy, které dnes leží uvnitř nebo vně daného 

území 

o navrhované řešení musí vytvářet přidanou hodnotu jak pro město samotné, tak i pro jeho 

začlenění do širšího okolí 

Těmto požadavkům je v projektu plně vyhověno. 

 

K průběhu práce 

Diplomant pracoval na projektu velmi samostatně a odevzdal práci ve stanoveném termínu. 

Vlastnímu projektu předcházelo získávání doplňujících informací.  

Komentář k řešení 

Michal Vašek si pro svůj diplomový projekt zvolil ambiciózní program - vytvořit vizi ideálního 

rozvoje svého města, Rožnova pod Radhoštěm. 

Svoji práci založil na zevrubné analýze, jak historického vývoje města, tak i funkčních a 

prostorových struktur současného stavu. Jak sám uvádí, snaží se o definování strukturálních 

prvků organismu města, o artikulaci městské struktury a stěžejních veřejných prostorů a o jejich 

optimální doplňování. Pro některé části města, jako je např. průmyslová zóna bývalé Tesly 

Rožnov, zkoumá možnosti nové programace pro její jednotlivé části a zároveň aktualizovanou 

prostorovou koncepci. Projekt se též zabývá optimalizací dopravní infrastruktury, místní i tranzitní, 

pro všechny druhy dopravy. V závěru pak věnuje pozornost definování charakteru a prostorově-

funkčního využití hranice mezi městskou zástavbou a okolní krajinou. 

V analytické části projektu jsou uvedeny všechny podstatné prvky, které jsou důležité pro tvorbu 

ucelené vize budoucího rozvoje. Velmi pozitivní je, že nejde jen o pouhé shromažďování 

informací, jak to často bývá, ale jsou uváděny a jen ty aspekty, které jsou dále v projektu ve 

vlastním návrhu efektivně použity. Jinými slovy, že nejde o „analýzu pro analýzu“, ale že se autor 

selektivně soustřeďuje jen na to podstatné. Stejně tak hodnotím velmi pozitivně i fakt, že autor 

pojíma město nejen jako prostorovou, ale i jako socialní strukturu a zabývá se proto i aspekty 

společenskými. 
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Přístup k vlastnímu návrhu diplomového projektu je částečně inspirován metodikou strukturálního 

plánování. To znamená, že se strukturální plán se soustřeďuje převážně na definice a stanovení 

rozvojových limitů jen těch nejdůležitějších prvků. Jsou v něm zakotveny koncepce pro vývoj 

hlavních prostorových urbánních a krajinných struktur. Jejich konkrétní vyplnění je však 

ponecháno aktuální konjunktuře společnosti a urbanistickým názorům a trendům. Jedině tak je 

možné reagovat na společenské tendence, aniž se neustále musí měnit ambice kvalitativního 

řešení. 

Touto metodou Michal Vašek určuje ve svém projektu základní rozvojové cíle pro hlavní a 

nejdůležitější urbanistické struktury města. 

Obsah a rozsah odevzdaného elaborátu 

Urbanistická studie – vize budoucího rozvoje města a okolí - je zpracována pečlivě, 

s podrobnou analýzou území a návrhem, kterému nechybí teoretická argumentace. Portfolio je 

zpracované na zajímavé úrovni. Diplomová práce, přístup k problematice i výsledné řešení, 

svědčí o schopnosti urbanistické analýzy, její následné interpretace, konceptuálního myšlení při 

vypracování řady variantních řešení, jejich permanentního hodnocení až ke konečné syntéze 

funkčních i prostorových aspektů – vlastnímu návrhu. 

Předložený diplomový projekt obsahuje všechny aspekty práce na vysoké úrovni – analýzu jako 

základ vlastního návrhu. Obě složky jsou vzájemně spjaty tak, že výstupy a interpretace 

analytické části jsou všechny plně využity v návrhu a naopak navrhované řešení je podloženo 

jednotlivými částmi analýzy a argumentováno výzkumem. 

Svazek diplomového projektu je poměrně srozumitelný, jen v některých částech poněkud tíže 

pochopitelný vzhledem k scházející legendě nebo zevrubnějšímu vysvětlení. Tak například 

výsledný strukturální plán – prostorová syntéza - je těžko čitelný díky absenci jak legendy, tak 

vysvětlujícího textu. Pokud platí předpoklad, že svazek by měl prezentovat projekt sám o sobě, 

bez verbálního přispění autora, tak by bylo nutné na některých místech celý příběh stmelit 

doplňujícími přechody. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že díky autorově přístupu ke 

konstrukci svazku (bez striktního oddělování analýzy a její interpretace v návrhu), jsou některé 

aspekty postupně objevovány až při několikerém čtení.   

Grafická stránka projektu je zpracována zřetelně, jasně a velmi citlivě. 

Všechny údaje o studiu odborné literatury a dalších informačních zdrojů jsou v projektu pečlivě 

uvedeny. 

Hodnocení 

Michalu Vaškovi se podařilo osobitým způsobem vypracovat vizi budoucího urbanistického 

rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Optimalizuje ve svém projektu nejdůležitější prostorové - 

urbánní a krajinné - struktury města a jeho okolí.  

Předložené dílo dokládá autorovu zralost, odpovídající získání magisterského titulu. Práci Michala 

Vaška přijímám proto pozitivně a hodnotím ji známkou 

výborně mínus 

 

V Praze, 27.01.2015 

ing.arch.akad.arch. Jiří Klokočka 

vedoucí diplomové práce 


