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  Zkoumání veřejného prostoru v okolí hradeb historických měst je 
velmi zajímavým tématem. Kristian Holan se ve své diplomové práci zabývá 
porovnáním menších měst se zachovanou středověkou hradbou. Ve všech 
případech zástavba historické jádro dávno překonala a přerostla tuto hranici, 
přitom je ale hradba ve zkoumaných městech stále ve velkém rozsahu 
přítomná. Osobně považuji za nejzajímavější úvodní část této diplomové práce. 
Poznávání principů, kontextu, rozlišování a definování jednotlivých míst malého 
města je podle mého názoru skvěle zvládnuté. 
 Pro konkrétní prověření svých hypotéz z úvodní části si diplomant vybírá 
město Uničov. Jako zásadní změnu vnímá ve své práci především nové 
navržení dopravy, kterou po zkoumaném okruhu zjednosměrňuje a zmenšuje 
také profil komunikace. Zvolené řešení chápu, ale očekával bych, že dopravní 
řešení bude konzultováno s dopravním specialistou, a že z tohoto řešení bude 
zřejmé, co nám změna dopravy ve městě přinese, a kde se mohou vyskytovat 
problémy. Domnívám se, že by taková spolupráce měla být naprosto 
samozřejmou součástí přemýšlení o dopravě ve městě, ale také bych očekával, 
že diplomant bude mít, vzhledem k precizně zpracovanému úvodu, ambice 
zapojit do tak rozsáhlého úkolu další odborníky. Kristian přináší také další 
náměty pro zobytnění okruhu, jako je například výsadba stromořadí, tvorba 
nového náměstí s dostavbou některých míst, tvorba nových sadů, nebo vodní 
branky. Tyto úvahy zobrazuje ve formě zákresů do fotografií a schematických 
plánů. Všechny nové impulsy ale vnímám spíš jen jako náměty a nikoliv jako 
promyšlenou představu s řešením všech detailů a návazností. V řadě případů 
se diplomant odkazuje na obdobně řešené příklady z jiných měst. Na celé práci 
mi tedy chybí řešení alespoň jednoho prostoru s novými zásahy, kde bude 
detailně zpracovaný koncept. Stejně tak mi chybí situace, která by porovnávala 
současný stav s navrhovaným řešením, a to i s komentářem, co máme od 
zvoleného řešení očekávat. Případně si dovedu představit, že by mohla být celá 
práce obecnějším návodem, jak pracovat s prostorem kolem hradeb. 
V některých případech, jako je například tvorba nového náměstí, by mohlo jít o 
regulaci. Je tedy velká škoda, že projekt zůstal na půli cesty, a není ani 
urbanistickou vizí ani konkrétním projektem. Vše podstatné podle mého názoru 
zůstalo pouze v úvodní části předkládané diplomové práce. 
  Diplomantovi se tedy podle mého názoru skvěle podařilo zpracovat 
úvodní analýzu a nastínit řadu problémů a impulzů. Nicméně, podle mého 
názoru, se po úvodním očekávání nedostavilo adekvátní řešení. Navrhuji 
diplomový projekt přijmout a hodnotím známkou C.                        
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