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Průběh předchozího studia

Bc. Jitka Sekaninová úspěšně absolvovala denní studium na VUT Fast v Brně, obor
Architektura staveb a magisterské studium v oboru Architektura a rozvoj sídel.

V předdiplomním projektu se zabývala analýzarti lymezeného území ul. Bratislavská,
Hvězdova, Spolková a Přadlácká s dostavbou proluky a úpravami nevhodně řešených staveb.
Konkrétně řešila návrh nového využití vnitrobloku a dostavbu polyfunkčního objektu
s převažující funkcí bydlení. V rámci tohoto projektu vypracovala návrh obnovy navazýícího
izemí Kreativního centra.

Přístup k vypracování diplomové práce

Diplomovou práci návrhu multifunkčního centra,,Creative City" Brno zpracova|a pečlivě a s
invencí, pravidelně konzultovala architektonické řešení, ale i konstrukcí,TZB a Po. V návrhu
nového výrazu stavby respektovala původní stavbu býVďé vazební věznice, ale již s ohledem
na nové využití. Pro zlepšení celkového architektonického výrazu stavby vkládá do
stávajícího objek1u nové prvky (krystal).

Dispoziční řešení jednotlivych podlďí autorku trochu ,'potrápilo", snažíla se skloubit nové
využití s prostoroými možnostmi původního objektu a vyhovět poŽadavkům na horizontrílní
a vertikální komunikace a předpisům Po. Přes to, že se jedná o nríročnou obnovu stavby,
náwh povaŽuj i za akceptovatelný, vycbazející z potřeb budoucího Kreativního centra.

Také po konstrukční stránce je objekt domyšlený a dle návrhu, po zptacování P.D.,
realizovatelný. Výsledkem je kvalitní promyšlené řešení, graficky přehledně zpracovaná
práce.
Studentka pracovala kontinuálně, práci řádně konzultovala.

Připomínky k obsahu a rozsahu práce:

Předložená diplomová práce splňuje obsahem i rozsahem zadání práce. K práci nemám podstatné

připomínky.

Připomínlry k formální stránce práce:

Práce je po formální stránce přehledně a dobře zpracovaná. Ani k formální stránce práce nemám
připomínky.

Po prostudování práce se domnívám, že splňuje požadavky na obsah a rozsah a je v souladu se

zadáním a současnými zásadami pro obnovu historichých objektů. Proto doporučuji práci k
obhajobě a hodnotím ji
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