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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Studentka během zpracovánÍ diplomové práce prokázala svou zálibu v technických předmětech

i výtvarné nadání' které projevila předevšÍm ve skicách při hledání nejlepšího řešení.

V rámci studia se v ateliéru interiéru zÚčastnila soutěŽe studentského designu' Zkušenosti

získala rozhodně i ročním pobytem ve Francii, flá BretalňSké národní vysoké škole

architektury v Rennes. Jako většina studentů v době studia zí:;kávala zkušenosti v různých

brněnských architektonických ateliérech. Během zpracování diplomové práce přicházela

s osobitými řešeními, ale nakonec dovedla vyhodnotit připomínky a podněty a diplomovou

práci dokonÓit v odpovídající kvalitě s dodrŽenÍm urbanistickýcl_r zásad.



2. Vlastní ideové řešení

Řešení Území vychází znavrŽeného komunikaěního systému, kteý klade dŮraz na orientaci ke

světovým stranám a tím i vhodným podmínkám pro situování obytných objektů v převáŽné části

řešeného území' Kompozice je postavena na blokové zástavbě, které se k hranicÍm řešeného

území rozvolňuje a přechází v zástavbu rodinných domů. Hlavní komunikační osy jsou navrŽeny

sohledem na minimalizaci zatíŽení Území hlukem' DŮrazje kladen i na řešení pěší dopravy'

Z hlediska urbanistické kompozice je navrŽeno dostatek veřejných prostor diferenciovaných dle

vyuŽití' Nechybí ani dostateČné plochy zeleně, plochy pro sport a obČanské vybavení. NavrŽené

výškové řešení zástavby eliminuje monotonost blokové zástavby.

3' Záv ěreč,né hodnocen í

Studentka prokázala během zpracování diplomové práce, Že má:;poustu dobých nápadů, které

by ráda v diplomové práci uplatnila. Lze jen namítnout' Že průvoclni zpráva je poněkud stručná,

u problémového výkresu chybí výstupy pro řešení, grafické prrjetí celé diplomové práce je

nestandardní a grafika, příkladně detailu, poněkud nedotaŽená'
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