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í. Hodnocení studenta a přístup k diptomové práci

Aleš Chlád je pracovitý a kreativní student' Za své magisterské studium na FAST VUT dosáhl
konečného studijního průměru 1,603. Absolvoval praxi vateliéru HERMAN, kde zpracovával
projektovou dokumentaci ve všech stupních. Student přistupoval k diplomové práci zodpovědně,
snaŽil se najít co nejlepší řešení vycházqíci ze zadání. Během zpracování předkládal varianty,
ze kteých vybral tu nejvhodnější.

2. Vlastní ideové řešení

Předmětem diplomové práce bylo prověřit a navrhnout řešení funkčního vyuŽití územi, úpravy
veřejných prostor, prověřenífunkěního vyuŽití objektů a případná změna jejich vyuŽití věetně



organizaci dopravy v území řešeného centra síd|iště Lesná. V problémovém rnýkrese student
vystihl problematiku především pěší dopravy, umístění veřejných prostor v těŽištích pěší
dopravy, adekvátní vyuŽití objektů a nutnost doplnění parkovacích míst pro stávající i
navrhované aktivity. U nákupního centra Albert se snaŽil řešit nedostatek parkovacích míst
změnou funkce bývalého objektu prodejny kobercŮ, pro sportovní areál Tesly Brno úpravou
objektu drobné provozovny. V sektoru stávající polikliniky navrhl nový objekt s vyuŽitím pro

umístění úřadu MČ s terasou spojující polikliniku, pod kterou je situováno další parkoviŠtě.

VjiŽní části navrhl student novou ulici, tvořenou objekty s parterem obcanského vybavení a
umístěním malometráŽních bytů v podlaŽích' VyuŽití objektu Automedia navrhl tak, aby do
uličního prostoru byly umístěny obchodní jednotky a v jiŽní části, se samostatným příjezdem,
jsou navrŽeny prostory pro sportovní a oběanské vybavení.

3. Závěrečné hodnocení

Student během zpracování diplomové práce předloŽil několik variant řešení,l znichŽ vybral tu

nejlepší, která splňuje podmínky zadaní. Škoda jen, Že grafické zpracování není zcela přehledné
(hlavně srovnání stávajícího stavu a návrhu s funkčnÍm vyuŽitím věetně popisu ve výkresech),
ani kombinace skic s naturalistickými detaily není nejšťastnější.
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