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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Studentka Vladimíra olivová přistupovala poctivě k diplomové práci, plnila termíny a snaŽila
se nalézt optimální řešení dané problematiky. Zkušenosti získané během odborné praxe
v architektonické kanceláři Velehradský přispěly k relativně dobrému grafickému projevu.
Během studia dosáhla celkového průměru 1,958.

2. Vlastní ideové řešení

Předmětem diplomové práce bylo prověřit a navrhnout řešení funkěního vyuŽití Území, úpravy
veřejných prostor, prověření funkěního vyuŽití objektů a případná změna jejich vyuŽitívčetně



organizaci dopravy v území řešeného centra sídliště Lesná'
Ve svém návrhu jasně definovala hlavní komunikainí osy, v jednotlivých segmentech
respektovala stávající objekty a řešila chybějící plochy pro parkování. Doplnila dle zadání
v určených lokalitách centrum novými objekty s náplní občanského vybavení a bydlení.
V ěásti kolem nákupního centra Albert doplnila objektem kulturního centra s parkováním, pro

areál Tesly navrhla upravit stávající objekt na parkovací dům. Plochy u polikliniky navrhla využít
jako těŽiště kompozice a umístila zde objekt Úradu městské části s centrálním veřejným
prostorem a příslušným parkovištěm jak pro Úřad, tak pro polikliniku. VjiŽní Části navrhla
bariérové bytové domy, které tvoří spolu se stávajícím objektem Automédia novou ulici suplující
stávající pěší komunikaci kolem ulice okruŽní. Nesourodou zástavbu za nákupním centrem Lídl
nahradila novými objekty oběanského vybavení s krátkodobým ubýováním'

3' Závěrečné hodnocení

Studentka prokázala během zpracováni diplomové práce, Že dovede systematicky pracovat,
připravit a vyhodnotit problematiku řešeného Území ve všech souvislostech a rozhodnout se pro

nejlepší řešení. Grafické zpracování na velmi dobré úrovni.
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