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Popis práce:

Diplomová práce se zabyivá územím městské části Husovice mezi Dukelskou třídou, ulicí

Provazníkovou a řekou Svitavou' Řešená lokalita je tvořená průmyslor4imi brownfieldy
a navazující zástavbou podél stávajících ulic.

Nově navrŽená zástavba doplňuje, při důsledném respektování stávající parcelace, stávající

zástavbu a velkou část Zbylého řešeného územíautor dostavuje především pomocí kompaktní
blokové zástavby. Relativně detailně je ve střední části řešeného území věnována pozornost

formováníjednotlivé navržené zástavbě a prostorům, které tato zástavba vymezuje.

Komentář k bodům 1. aŽ6.z

1. Analýza území a východiska jsou důsledně v úvodu práce zpracovány.

2' Představený koncept mohl přímočařeji představit záměr, co se týče prostorového řešení,

které v podstatě, i kdyŽ je patrné z návrhu, nenízmíněno'
3. Relativně detailně Zpracované a zastavěné střední části již méně a vyváženě odpovídá
zastavění a uzavřenía tedy prostorové vymezenía definování jižníčásti s pivovarem a severní
části u ulice Provazníkova.
Kladně lze hodnotit snahu o vytvoření rozmanitých městských prostorů. Mohla být trochu více

věnována pozornost práci s některými vybranými detaily. Jako nepříliš ideální se ku příkladu jeví

napojení nově navrŽené ulice a náměstí Republiky přes roh, a to jak kompozičně, tak
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1. Analýza územía Wmezení záměru X n ! n
2. UrbanistickÝ koncept - idea ! X n I
3. Funkční a prostorové řeŠení I !
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4, Provozní řešení Území n X I I
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ! X n !
6. Splnění požadavků zadání práce ! X I I
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i dopravně, nebo vymezení, respektive neuzavření, navrhovaného náměstí formovanou
zástavbou a sítí navazujících ulic.

4. Provozní řešení odpovídá navrŽené struktuře a možnostem napojení na okolní
i nfrastru ktu ru.

5. Po formální, grafické a jazykové stránce je práce zpracována relativně kvalitně. V lepší kvalitě

a hojněji mohlo být zastoupeno vizuálníztvárněnízáměru.
6. Práce celkově splňuje požadavky zadání.

Připomínky a dotazy k práci:

l přes nepopíratelnou propracovanost a odvedený velký objem práce, coŽ nelze než kladně

hodnotit, mohlo být řešení komplexnější a vyváŽenějšív celé šíři řešeného území, Připomínky
jsou uvedeny v komentáři k jednotlivým bodům.

Závér:

Autor prokázal schopnost samostatně zpracovat zadání a předvedl vlastní představu o řešení
části města jako kompaktního celku. Práci lze doporučit k obhajobě.
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