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Ondřej Blaha zpracovával zadání, které je podrobně popsáno v „Zadání diplomní práce“.  

Autor popisuje svůj postup a metodiku poměrně podrobně. Území rozdělil na 3. části, takové, které je 

schopen dohromady popsat a určit jejich charakter. Z odlišného charakteru vychází i jeho alternativní 

návrhy okolí křižovatky, tak aby si „ošahal“ jeho vlastnosti a možnosti. Od okolí se později vzdálí a 

nechá jej otevřené, návrh sloužil jen jako nástroj pro rozumný – řekněme racionální návrh těsného 

okolí křižovatky. Tento pak považuje za určující a platný, definující okolní výstavbu. Vylučuje opačný 

postup. Tedy že by křižovatka byla výslednicí zájmů v okolí. Od tohoto kroku je jen krok k další 

neřečené deklaraci: centrum by se v takovém případě nemuselo fyzicky postavit. Jeho podoba by byla 

fixována regulací a dávala vlastnosti stavbám v okolí.  

Ondřejův způsob práce je průnikem racionálního s intuitivním, prožitkovým, empirickým. Tento 

postoj je mimochodně několikrát odražen jak v analytické tak v návrhové části. 

Výsledek práce je velmi křehký. Jakmile se autor začne zabývat charakterem, je určujícím faktorem 

genius loci. Křehkost spočívá ve faktu, že u genia-loci je přesložité vypreparovat abstraktní rovinu a tu 

fakticky použít v plánování. Zjednodušeně: v plánování se nesmím spoléhat na estetiku. Ondřejova 

práce, domnívám se, na estetice v mnoha místech stojí. Mám na mysli především charakter budov. 

Charakter veřejného prostoru je v návrhu kotven realisticky. To byla první polemická poznámka. 

Druhá je jednodušší a faktická. Považuji za vratké navrhování budov diagonálně od středu křižovatky 

k budově nové radnice. Nepostavením libovolné části záměru vzniknou prázdná místa, 

šachovnicovitě diagonálně přes roh propojená, vlastně nepropojená, která neumím pochopit.  

Zpracování, obsah i postup diplomní práce mi velice vyhovuje.  Být osobně přítomen na obhajobě, 

polemizoval bych, kritizoval a diskutoval. 

Navrhuji známku A.  

 

 

V Praze dne 3.2.2018   Michal Kuzemenský 

 

 

 


