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Název diplomové práce: 
Revitalizace areálu filmových ateliér ů Zlín  

1. Průběh předchozího studia  

Klasifikace ateliérové tvorby v NMSP hodnocena známkou A a B, celkový průměr magisterského studia 
1,175. Výborné studijní výsledky měl i v bakalářském studiu. 

2. Předmět diplomní práce, idea a návrhové řešení 

Předmětem diplomové práce bylo vyhodnocení možností obnovy ateliérů pro filmovou tvorbu a 
další nové funkce (kulturně vzdělávací a rekreační funkce, sport a různé formy bydlení). Zadání 
diplomní práce vycházelo z konkrétních požadavků společnosti, vlastnící převážnou část areálu. 
ÚP města Zlína pro tuto plochu určuje smíšenou funkci. 
Bc. Kubačka klade důraz na polyfunkčnost areálu, úpravu komunikační sítě pro veřejný provoz a 
koncepci ploch pro volnočasové aktivity (sportovní areál, park, náměstí). Inspirací pro 
jednoduchý urbanistický koncept mu byl Gahurův urbanismus rozvoje Zlína.  
Velmi exaktně je zpracovaná etapizace jednotlivých fází výstavby. Dopravní návrhové řešení 
spolu s kvalitně zpracovanými řezy terénem a objekty se přibližují reálnému stavu přípravy 
investičního záměru. Velikosti vodních ploch (retenční a požární nádrž), které jsou součástí 
tematického parku, bude nutno prokazovat výpočty v další fázi dokumentace. 
Urbanistický detail s dispozičními schématy je průkazem pro návrhové bilance. Průvodní zpráva 
k výkresové dokumentaci je podrobně zpracovaná – hodnotím kladně. 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

Diplomant dovede systematicky pracovat a vyhodnocovat řešenou problematiku v širších 
souvislostech. 
V průběhu zpracování projektu prokazoval znalosti získané studiem (např. vyhodnocení oslunění 
bytových domů) a rovněž pracovní schopnosti komplexně zvládnout tématiku urbanistického 
navrhování. Účastnil se pravidelně konzultací, v průběhu zpracování projektu reagoval na 
připomínky vedoucího práce. 
Práce je přehledně sestavena, grafické zpracování odpovídá požadavkům na kvalitní diplomní 
práci, přílohy jsou průkazné.   

4. Celkové hodnocení práce 
Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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