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K zadání práce: 

Diplomantka Michaela si pro svoji závěrečnou práci zvolila dvojměstí Český Těšín / Cieszyn (PL). Diplomový 

projekt navrhuje vizi rozvoje urbanistické struktury části Českého Těšína. Tomuto tématu předcházel i 

diplomový seminář, vypracovaný také v našem atelieru. 

Hned při prvním pohledu na víceméně radiální urbanistickou strukturu města překvapí, že jihozápadní 

segment – mezi ulicí Frýdeckou a Jablunkovskou (tedy železnicí) – je realizován jakoby spontánně. Jde o 

neorganizované území, funkčně i prostorově velmi heterogenně zastavěné/nezastavěné, mozaiku městských 

funkcí, velkoplošných obchodních jednotek, zahrádkářských kolonií, garáží, parků a sportovišť. 

A právě této části se Michaela ve svém projektu věnuje.  

Toto území, důležité ve struktuře města, nabízí celou řadu urbánních témat, od části městského centra na 

vrcholu „zlatého“ trojúhelníku až po téměř periferní území na jižní straně (Slovenská). Vzhledem k uvedenému 

charakteru území jde v projektu o kombinaci urbanistické a krajinářské tématiky. 

Komentář k řešení projektu: 

Jsem rád, že Michaela ve svém přístupu k projektu vychází z formulace kvalit jednotlivých částí a prostorových 

celků daného území. Na nich pak staví svůj návrh. Velmi citlivě zachází v návrhu s vnitřním územím urbánního 

bloku, kde několika téměř nenápadnými intervencemi podtrhuje a posiluje existující charakter a kvality 

prostoru. Jde o například o doplnění rekreačních tras v prostupnou síť, nebo doplnění nových funkcí. Na 

vrcholu „Zlatého trojúhelníku“ navrhuje objekt, který je kombinací městské knihovny, tržnice a zázemí 

autobusového nádraží. Přilehlá parkoviště slouží pro lokální dopravu i dálkové cestující. Tato parkoviště 

respektují aktuální vizi města a zároveň nevylučují případné zintenzivnění funkcí na tomto místě pozdější 

zástavbou.   

Obsah odevzdaného elaborátu: 

Odevzdaný elaborát diplomové práce odpovídá požadovanému rozsahu. Portfolio projektu je vypracováno na 

dobré úrovni, plachty projektu jsou vypracovány profesionálně. 

Struktura projektu je jasná. Pokud platí předpoklad, že portfolio by mělo projekt prezentovat samo o sobě, 

bez verbálního přispění autora, tak nemám zásadních námitek. 

Hodnocení práce: 

Michaela svým diplomovým projektem prokazuje svůj inventivní přístup k řešení komplexních otázek 

prostorové a funkční organizace města. V projektu je zřetelná její citlivost k daným tématům. Svým projektem 

zároveň dokazuje, že si osvojila kompetence požadované pro úspěšné ukončení magisterského studia 

architektury.  

Klasifikace: 

Práci Michaely Chmielové hodnotím pozitivně a s přihlédnutím k výše uvedeným faktorům hodnocení navrhuji 

známku 1,5 - podle klasifikační stupnice ECTS: B – velmi dobře. 

Poznámka kontroly: 

Při zpracování práce nedošlo k úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby, porušující právní předpisy 

upravující ochranu duševního vlastnictví ve smyslu § 31 č.121/200 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
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