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Rozárku Jirákovou jsem poznal jako studentku našeho oboru před dvěma lety, kdy jsem 
na tuto školu nastupoval. Hned na začátku jsem jí a ostatní studenty mého prvního 
ateliéru požádal, aby mi prezentovali své dosavadní práce. Viděl jsem mezi nimi rozdíly, 
nemyslím teď v kvalitě, ale v tématech a hlavně ve formách. Někdo dělal fotografii 
hřbitovu, někdo psal texty o vlastních pocitech, někdo navrhoval design sezení, někdo 
zůstal jen u analýz. Celkem svobodný a však nejasný rozsah. 
Dokumentace Rozárky Jirákové působila soudržně a uvědoměle v tom, co je jí vlastní. To 
je citlivý a pečovatelský vztah k přírodě, přirozenému prostředí. Je v ní starostlivost a 
empatie. Ta však, jak se ukazuje, může být ve vlastní tvorbě výhodou, ale i překážkou. V 
předchozí semestrální práci řešila komunitní zahradu na sídlišti v Ústí nad 
Labem. Stavebním kamenem v tomto projektu byly staré kovové prolézačky z doby 
výstavby sídliště, které se nyní ruší. Studentka šikovně odhadla materiál, který souzní s 
historií a snad i tvaroslovím panelových domů a je zároveň jednoduše a hravě 
adaptovatelný na různé konstrukce zastřešení, sezení nebo pěstování. 
Její diplomové téma do jisté míry navazuje na předešlou práci. Zobecnila si z něho pojem 
recyklace a snažila se přijít na novátorský přístup, který by recyklaci užil v architektuře, 
či navrhování prostředí. To, že po něm usilovně pátrala, dokládá textová část diplomové 
práce. Inspirovala se romantickými zříceninami hradů, práce umělců, či studováním 
principu budování sídel a hnízd hmyzu. Dlouho však hledala řešené místo. Zde jsem ji 
nabídl účast na výstavě Doplnění, která se koná tento rok v Pardubicích podél řeky 
Chrudimky. Našla si zde nevyužívaný a zarostlý vojenský prostor. Tam byl ten genius 
loci pro její téma. Opuštěné a polorozpadlé stavby, spolu s dřevinami a zeminou se jí 
staly stavebním materiálem pro „nově“ navrhovaný park. 
Je to právě již zmiňovaná citlivost a starostlivost, kterou opět tvoří tento projekt. 
Nepostupuje frontálně, ale krok po kroku. Přemýšlí, co s kmeny, které pořeže na jednom 
místě, aby je znovu užila v co nejlepší formě. Vytknout se dá této práci jediné a sice, že 
Rozárce přísluší jaksi sochařská ruka a přítomnost přímo na místě. Tím myslím, že by 
nejlépe toto řešení dopadlo, kdyby autorka tvořila přímo na místě. To však je mimo 
měřítko diplomové práce a mne, jako vedoucího práce přesvědčila i svou studií, že by 
toho byla schopná. 
 
 
 

Navrhuji hodnotit práci výborně. 
 
Richard Loskot 
 


