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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí  
- areál bývalé Kohnovy cihelny na Červeném kopci v Brně. 

Autor práce: Bc. Petra Neklapilová 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce Petry Neklapilové řeší urbanistickou studii na území Červeného kopce, konkrétně 
v části území Stráň. Jde o lokalitu vedenou jako brownfield Kohnova cihelna. Návrh si klade za cíl 
využít maximálně potenciál této lokality, který spočívá v její blízkosti do centra města, sousedství s 
národní přírodní památkou, významnou plochou zeleně a výhledům, které toto místo díky své 
topografické situaci poskytuje. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Přístup autora ke zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Návrh urbanistické struktury se opírá o podrobné analýzy z řešeného a navazujícího území. Práce 
je zpracována průřezově na velmi dobré až výborné úrovni. Studentka po celou dobu 
magisterského studie setrvale pracovala s vysokým nasazením a odpovědným přístupem. Autorka 
prokazuje rozvinuté analytické myšlení s důrazem na teorii, což je výborný základ pro práci 
architekta. I z tohoto důvodu promíjím rozsahem skromnější návrhovou část, kde lze narazit na 
menší formální nedodělky a grafické diskrepance. 
Diplomová práce však jako celek prokazuje schopnost diplomantky vypořádat se s náročným 
zadáním a uplatnit se jako architekt ať už v praktickém nebo teoretickém profesním prostředí. 
Diplomová práce Petry Neklapilové splňuje požadavky zadání, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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Připomínky a dotazy k práci:  
Který městský veřejný prostor nebo místo ve své práci považujete za nejlépe zvládnutý? 
V kterém místě Vašeho návrhu byste chtěla prožít zbytek života a proč? 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  19. června 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


