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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

Autor práce: Bc. Dagmar Žáková 

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Popis práce: 

Abstrakt:  
„Tématem diplomové práce je urbanistický návrh soudobé městské struktury ve městě Brně. 
Hlavním cílem je pochopení území vybraného brownfieldu, jehož revitalizací získá město maximální 
užitek a prokázat životaschopnost navržené zástavby a její ekonomické vlastnosti srovnatelné s 
okolní zástavbou. Navržen je i odpovídající veřejný prostor - ulice, park a náměstí v této struktuře. 
Řešené území se nachází v městské čtvrti Brno - Husovice, v blízkosti řeky Svitavy, obklopen několika 
chátrajícími brownfieldy. Úkolem bylo správně rozklíčovat tento areál, jehož součástí je bývalá 
motorárna Zetor a najít ideální řešení pro budoucí využití celého komplexu a propojit jej se stávající 
strukturou okolní zástavby, tak aby vznikl jeden fungující městský organismus. 
V současnosti je území nepřehledná, uzavřená a nesourodá struktura, která má negativní vliv na 
okolí, což je dané tím, že areál a okolní stavby jsou izolované a schované za nevzhlednou zdí. Území 
je téměř neprostupné, uvnitř areálu zcela a tím potlačuje přirozenou průchodnost k řece a dílčí 
rekreaci…“ 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Komentář k bodům 1. až 6.:  
Studentka Dagmar Žáková přistupovala ke své diplomové práci od samého začátku velmi 
svědomitě, zodpovědně a s vysokým osobním nasazením. Na pravidelné konzultace chodila 
vždy řádně a pečlivě připravena, a pokaždé přinášela nové podněty pro svou tvorbu. 
Připomínky vedoucího práce studentka uvážlivě vyhodnocovala, prověřovala a dle svého 
samostatného úsudku zapracovávala. Díky své široké teoretické výbavě ale i pracovně 
praktickým zkušenostem z prestižních ateliérů, od začátku věděla, co od svého diplomního 
projektu očekává a kam jej chce posunout. Svá přesvědčení a názory vždy opírala o poznatky z 
doporučené literatury, případně z vlastních zjištění získaných přímo v řešeném území. Od 
začátku si udržela svůj původní koncept, který během semestru dále precizovala. Diplomatka 
se nenechala strhnout do destruktivního urbanismu s okázalými tvůrčími gesty, ale naopak se 
snažila maximálně vytěžit jedinečnou atmosféru Husovic plynoucí ze stávající charakteristické 
mnohavrstvé zástavby. Ve svém návrhu ponechává maximum možného, což v důsledku 
vytváří z jejího návrhu silný a přesvědčivý koncept.  
Souhrnná kvalita diplomové práci má vysokou úroveň. Celkový rozsah odevzdané práce, 
hloubku zpracování a kvalitu odvedeného řemesla považuji za nadstandardní.  
Dagmar Žáková se svým návrhem snažila vytvořit místo - čtvrť, které nabídne různorodou 
městotvornou strukturu v území a pestré aktivity pro obyvatele.  
Usilovala vytvořit kus města, kde se budou potkávat lidé, kteří zde bydlí, pracují nebo se 
rekreují a kteří budou využívat prostředí v okolí řeky Svitavy. Diplomantka v tomto náročném 
úkolu bezpochyby obstála.  
 
Práci Bc. Dagmar Žákové doporučuji k obhajobě. 
 
Dotaz k obhajobě:  
Které místo v řešeném území považuje za nejhodnotnější a zda by zde chtěla prožít zbytek 
svého života?  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 6. 6. 2018                              Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 

 

 


