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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Studentka Denisa Mikesková sbírala zkušenosti v oboru jiŽ během studia v projekČních

kancelářích a stavebních společnostech, v rámci programu Erasmus se zÚčastnila studijního

pobýu v Rennes ve Francii a roce 2OO7 zÍsklala 3. místo ve studentské soutěŽi o cenu Arnošta

Wiesnera v kategorii A (ateliérová práce studentŮ prvního ročníku) za práci Kavárna

s informačním centrem na brněnském letišti. K diplomové práci přistupovala svědomitě ale bylo

patrné, Že musí dělit svůj čas mezi pracovní a studijní povinnosti'

2. Vlastní ideové řešení

Při řešení diplomové práce studentka vycházela ze zásad specifikovaných ve výkresu 06, ktery

je vlastně problémovým výkresem. PočÍtala s dalším rozvojem a přestavbu navazujícího území

bývalých kasáren, respektovala stávajícÍ zástavbu ve východní části řešeného území i systém
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dopravníobsluhy' VyuŽila přÍrodních hodnot Území a přizpůsobila řešenÍ uvedeným podmínkám.

Navrhla jednoduchý a přehlednou dopravní obsluhu vytvářející ploch pro umístěnÍ obfiných

objektů' Bariérové domy kolem obsluŽné komunikace a na ně navazující bloková struktura,

umístěnÍ rodinných domŮ v návaznosti na stávající zástavbu, vyuŽití chráněného území pro

parkovou zeleň a převaha území řešená bytovými domy, které vytváří jakási ,,obytná hnÍzda"

s parkováním v podzemí a vnitřním veřejným prostorem jsou zajírnavým návrhem řešenÍ, i kdyŽ

jako celek působí kompozice přece jen trochu nevyváŽeně' Z hlediska funkčního vyuŽití území

s vazbou na dopravní řešení lze konstatovat, Že byly dodrŽeny všechny zásady koncepČního

řešení předmětné lokality'

3. Závěrečné hodnocení

Studentka prokázala během zpracování diplomové práce, Že dovede systematicky pracovat,

připravit a vyhodnotit problematiku řešeného územÍ všech souvislrrstech, řešenÍ umí zdůvodnit a

graficky prezentovat na velmi dobré úrovni.
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