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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Studentka Adéla Klímová přistupovala svědomitě během studia ke studijním úkolům,
zúčastňovala se studentských soutěŽí (např. Technology Cup, kde se umístila se svým
projektem na 3. místě) a dosáhla v průběhu dvouletého studia navazujícího magisterského
programu se zaměřením na prostorové plánování dobných studijních uýsledků s celkovym
průměrem 1,583. Projekční zkušenosti získala také během praxe v různých projekčních
ateliérech. Také k vlastní diplomové práci přistupovala svědomitě, snaŽila se plnit termíny a
hledat optimální řešení problematiky'



2' Vlastní ideové řeŠeni

Předmětem diplomové práce bylo prověřit a navrhnout řeŠení funkčního vyuŽití Územi, Úpravy

veřejných prostor, prověření funkiního vyuŽití objektů a případná změnajejich vyuŽití včetně
organizaci dopravy v Území řešeného centra sídliště Lesná. Studentka ve svém návrhu jasně

definovala hlavní komunikační osy, v jednotlivých segmentech respektovala důleŽité stávající
objekty a doplnila chybějící plochy pro parkování. U nákupního centra Albert navrhla nouý

veřejný prostor doplněný obchodními jednotkami s jasnou komunikační osou k poliklinice, kde
nový objekt Úřadu městské Óásti, mimoÚrovňově propojený s poliklinikou, v$váří nové

spoleěenské centrum a rozšířila plochy pro parkování. Pro sportovní areál Tesly Brno navrhla

upravit sousedící stávající objekt na parkovací dům. VjiŽní cást charakterizuje nová

komunikační osa, suplující koridor kolem ulice okruŽní, s bytovými domy. U objektu Automedia
je navžen veřejný prostor ohraniěený novým objektem s obchodními jednotkami. objekt
Automedia je vyuŽit z části pro parkování a zóásti jsou zde umístěny kulturní prostory.

Nesourodou zástavbu za nákupním centrem Lídl nahradila novým objektem s občanským
vybavením v parteru a byty v podlaŽích.

3. Závěrečné hodnocení

Studentka prokázala během zpracování diplomové práce, Že dovede systematicky pracovat,

připravit a vyhodnotit problematiku řešeného územíve všech souvislostech a rozhodnout se pro

nejlepší řešení. Grafické zpracováníje na velmi dobré úrovni.
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