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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

Autor práce: Bc. Tomáš Macháček 

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

Popis práce: 

Abstrakt:  
„…Návrh klade důraz na splynutí se zástavbou starých Husovic a zároveň na využívání moderních 

architektonických a urbanistických přístupů, například na důraz na polyfunkčnost objektů. Nábřeží 

řeky Svitavy je revitalizováno a je na něm navrženo několik atraktivních prvků, například lávky 

spojující oba břehy či pobytové schody. Ty slouží zároveň jako místo pro chvíle odpočinku, ale i jako 

protipovodňová ochrana v případě záplav. Dopravní řešení se zabývá návrhem nové komunikace 

Nová Dukelská, spojující areál bývalé Zbrojovky a ulici Provazníkovu.“  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Komentář k bodům 1. až 6.:  
Tomáš Macháček přistupoval ke své diplomové práci od samého začátku s velkým zaujetím a 
s vysokým pracovním nasazením. Na pravidelné konzultace chodil vždy řádně připraven. 
Sympatické na jeho tvorbě bylo, že se nikdy nespokojoval pouze s přijatelným průměrným 
řešením, ale vždy se snažil dle svých možností nacházet nejlepší možná řešení, jakých byl 
v bezesporu náročném procesu schopen. V dialogu s vedoucím práce projevoval schopnost 
racionálně a analyticky argumentovat. Jeho myšlenková výbava a rétorické schopnosti jsou 
toho neklamným důkazem. Připomínky vedoucího práce tvůrčím způsobem vyhodnocoval a 
dle svého úsudku zapracovával.  
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Diplomant svou tvorbu vždy konfrontoval s poznatky z doporučené literatury, případně 
z vlastních pracovních zkušeností a zahraničních cest. 
Ve svém návrhu se snaží maximálně zachovat stávajícího genia loci, přičemž přiměřeně 
reflektuje okolní zástavbu a snaží se na ní organicky navázat. V kombinaci se sympatickým 
vizionářským přesahem vytváří velmi dobrý a přesvědčivý koncept.  
Souhrnná kvalita diplomové práci je na vysoké úrovni. Celkový rozsah odevzdané práce, 
hloubku zpracování a kvalitu odvedeného řemesla považuji za nadstandardní.  
 
Tomáš Macháček v nesnadném úkolu bezesporu obstál. Jeho rozvinuté kritické myšlení a 
zájem o obor mu navíc dávají dostatek předpokladů pro další rozvoj a pro úspěšné zvládnutí 
náročné profese architekta v praxi.  
 
Práci Bc. Tomáše Macháčka doporučuji k obhajobě. 

 
Dotaz k obhajobě:  

Které místo v řešeném území považujete za nejhodnotnější? 
Kam (v řešeném území) byste vzal svou dívku na rande?  
V kterém bloku/domě byste chtěl prožít zbytek svého života?  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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

 

 

 

 


