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Zadáním diplomové práce Bc. Johany Vrbacké je návrh řešení zastupitelského úřadu České republiky

v Etiopii v rámci studentské soutěže, vyhlášené Ministerstvem zahraničních věcí ČR v září 2018.

Návrh ambasády v cizí zemi není lehká úloha.

Prostorový program je značně rozsáhlý, existuje v něm řada podmínek, vazeb a bezpečnostních

prvků, které není jednoduché pochopit. Místo, na kterém má být stavba umístěna, autorka měla

možnost je vidět pouze z fotografií.

Autorka věnuje první část své diplomové práce analýze místa a podmínek k realizaci náročné stavby.

Snaží se pochopit souvislosti, dopravní vazby, charakter okolí i rozdílné klimatické a přírodní

podmínky, které mohou ovlivnit návrh a stavbu. I přes značnou velikost pozemku nejsou podmínky

v místě ideální, dům bude konfrontován s různorodým okolím.

Johana se po analýze podmínek a studiu programu rozhodla vytvořit komplex několika stavebních

částí spojených do základního tvaru čtverce, umístěného zhruba do středu pozemku. Tímto

způsobem vytváří dostatečný odstup od hranic pozemku, které tvoří bezpečnostní linii mezi vnějším

prostředím a areálem zastupitelského úřadu. Na jihovýchodě, kam rovněž umístila hlavní vjezd do

areálu, jsou tyto venkovní prostory určeny pro příjezd hostů i vstup návštěvníků ambasády. Jižní část

je ztvárněna do zahrady s prvky místní architektury a rostlinami. Na severozápadě je umístěna

provozní část areálu a vstup pro zaměstnance.

Uprostřed celého komplexu staveb je umístěno vnitřní částečně zastřešené atrium. Celkovou

kompozici hmota rozložení jednotlivých funkcí považuji za nejsilnější část celé práce. Autorka

věnovala značnou pozornost dispozičnímu řešení celého areálu, vytvoření logických vazeb mezi

jednotlivými funkcemi i oddělní částí, pokud je to z hlediska bezpečnosti a potřeb ambasády nutné.

Vedle dobrého řešení jednotlivých provozů stavby jsem přesvědčen, že autorka mohla věnovat hlubší

úvahu otázce ztvárnění a prolnutí tématu české státnosti do stavby tohoto významu. Ambasáda svým

významem překračuje charakter běžné administrativní nebo bytové stavby, budova či areál budov

samotný se stává reprezentantem státu, jeho významu i schopností jeho občanů tuto stavbu

realizovat a prezentovat se tak v cizím státu. Na druhou stranu i respektování konkrétních podmínek



daného místa, jiného klimatu a jejich zakomponování do vlastní stavby může představovat určitý

respekt a pokoru k místním kulturním a přírodním podmínkám. I přes určité technické a zahradní

prvky, které autorka zakomponovala do své stavby respektive jejího návrhu i zde postrádám

detailnější promyšlení významu místních podmínek a jejich zahrnutí do návrhu tak, aby byla

vytvořena zcela ojedinělé stavba mimořádné kvality a významu.

I přes drobné výhrady uvedené výše lze konstatovat, že diplomová práce Johany Vrbacké má

ucelenou strukturu, je logicky a účelně členěna a obsahuje veškeré zásadní části, které byly

požadovány zadáním.

Grafická úprava je na dobré kvalitativní úrovni.

Práce naplnila cíle zadání po obsahové i věcné stránce.

Dovoluji si konstatovat, že po osobní prezentaci autorky, podrobném nastudování její diplomové

práce na téma „AMBASÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ADDIS ABEBA - ETIOPIE“

její diplomová práce splnila zadání i požadavky na získání akademického titulu a doporučuji ji

k obhajobě.
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