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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Kateřina Márová se projevovala jako snaŽivá studentka, která dlouze přemýšlela o dané
problematice ale těŽko se rozhodovala pro konečné řeŠení, čímŽ ztrácela čas potřebný na
dokončení prací v termínu. Zkušenosti v projektové činnosti mohla během studia získat
v architektonických kancelářÍch v Praze a Plzni, kde zpracovávala dokumentaci pro

rekonstrukci objektů ve všech stupních' V průběhu studia dosáhla celkového studijního
průměru 1,7.

2. Vlastní ideové řešení

Předmětem diplomové práce bylo prověřit a navrhnout řeŠení funkěního vyuŽití území, úpravy
veřejných prostor, prověření funkčního vyuŽití objektů a případná změna jejich vyuŽití věetně



organizaci dopravy v ÚzemÍ řešeného centra sídliště Lesná. V problémovém výkrese a
následném návrhu naznačila studentka funkční využití členěné na základě analýzy hlavních
pěších tahů a dopravní obsluhy Území. U nákupních center se snaŽila řešit nedostatek
parkovacích míst a rozšířením parkovišť, u polikliniky navrhla nové parkoviště slouŽící také pro

sportovní areál Tesly Brno. VjiŽní části navrhla nahradit stávající drobnou zástavbu novými
objekty pro bydlení s parterem s oběanským vybavením. objekt fy. Automedia je pak vyuŽit pro

sportovní a spoleěenské Úěely. NavrŽené bariérové objekty pro bydlení v místě dnešního dvora
údžby MČ Brno-sever tvoří novou ulici nahrazující komunikaci kolem dopravního koridoru.

3.Závěreéné hodnocení

Studentka neodhadla správně náročnost zadání, co se týká vlastního návrhu nepřináŠí
kompozice Žádnou ucelenou myšlenku řešení. Veřejné prostory jsou nedostateěně řešeny,
grafika a ěitelnost výkresů, detailŮ není dostatečná.
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