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Popis práce:

Diplomová práce řešíúzemíohraničené Dukelskou třídou, ulicí Provazníkovou a řekou Svitavou.

.je součástí městské části Husovice, z které si přebírá strukturu zástavby, tvořenou neúplně
uzavřenými, částečně průchozími bloky' Návrh zachovává a částečně prostorově modifikuje
halu bývalé motorárny'

Komentář k bodům 1. až6.:

1' Na základě podrobně zpracované analýzy autorka vyvodila ýchodiska pro koncepčnířešení
a vymezila sijasně záměr.
2' Převzetí struktury navazující stávající části Husovic s neúplně uzavřenými, částečně
průchozími bloky, svědčí o citlivém přístupu autorky a pochopenívšech detailu.
otázkou ovšem je, zda-li struktura navazující stávající části Husovic je po urbanistické stránce
dostatečně kvalitní pro své zopakováníanebo se jedná pouze o charakteristické rysy bez vyšších
kvalit, případně s vadami, které by si rovněŽzaslouŽily upravenía doplnění.
TěŽištěm řešeného území se dále stává zachovaná revitalizovaná hala motorárny u řeky Svitavy
se sítí mostů a lávek propojující obě nábřeŽí' Utopistický plán zachování haly motorárny,
především z hlediska vyuŽití a naplnění, se může nakonec Zdát stejně reálný nebo nereálný jako
samotné ýhledové odstranění této stavby. Z pohledu koncepčního myšlení se
Vtomto případě, ico setýče celkového řešení, ceníodvaha a snaha vyuŽít maximálně stávající
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1. Analýza Územía Wmezení záměru X n I I
2. Urbanistický koncept - idea I X T I
3. Funkční a prostorové řešení tr X I I
4. Provozní řešení Území u X n !
5. Formální, grafická a iazyková úprava práce ! X I I
6. Splnění poŽadavků zadání práce
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zástavbu. Hala motorárny by se tak mohla stát centrem a akcelerátorem celého řešeného

Území.
3. Prostorové řešení, respektive vymezení jednotlivých městských prostorů, odpovídá zvolené

Struktuře. Pozitivně je třeba hodnotit individuální přístup k řešeníjednotlivých prostor. otázkou
je, jak již by|o popsáno výše, případná uzavřenost těchto prostor a tedy vymezenost

a čitelnost pro chodce a pozorovatele.
Bylo by vhodné si také ujasnit, co je veřejné a soukromé, a vyvarovat se pojmům poloveřejné a

polosoukromé.
4. Provozní řešení odpovídá navržené struktuře zástavby a moŽnostem napojení na stávající

dopravní infrastru ktu ru.

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce je na dobré úrovni. Výraznější a čitelnější

by mohla návrhová situace 09 v 43 paré'

6. Práce splnila poŽadavky zadání.

Připomínky a dotazy k práci:

Př|pomínky a případné dotazy jsou uvedeny u jednotlivých bodů komentáře.

7ávér:

Autorka prokázala schopnost Samostatné práce na větším a objemnějším celku. Prokázala

rovněž svůj osobitý autorský přístup a jasný názor na způsob řešení. Práce je přehledná,

podrobně Zpracovan á. Prácije tedy možno doporučit k obhajobě.
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