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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Studentka po celou dobu zpracování diplomové práce svědomitě a systematicky pracovala,

konzultovala a závěry zapracovávala do konečného řešení'

2. Vlastní ideové řešení

Diplomová práce vychází z velmi podrobných a dobře graficky zpracovaných průzkumů a
rozborů zakonÓených odpovídajícím problémovým výkresem. Koncept návrhu s prezentací

jednoduchého a přehledného systému obsluhy Území je pro danou lokalitu vhodně zvolena.

Z hlediska funkčního vyuŽití ploch respektuje návrh jak stávajícÍ zástavbu, tak přírodní hodnoty

Území a vhodně je vyuŽívá a doplňuje. ZjiŽnÍ strany řešeného území, kde je navrŽena hlavnÍ

obsluŽná komunikace, je situována plocha veřejného prostranstv'í s vazbou na zastávku MHD,

plocha pro případné kulturní zařízení (dobrá vazba na MHD a veřejný prostor), v klidové části

I



pak plocha školství (mateřská škola). Směrem do volné krajiny je pak navrŽena plocha KR-

krajinné zeleně s přírodnÍmi plochami pro rekreaci (nechybí i parkoviště pro návštěvníky

s nezbytným soc' zařízením). NavrŽená bloková zástavba pak vytváří jasně definované klidové

plochy vnitrobloků. NavrŽený veřejný prostor nabízí vytvořenÍ náměstí s občanským (i

obchodnÍm) parterem' kteý přechází do ploch bydlení' Dá se ř'íci, Že z hlediska urbanistické

koncepce se jedná o zdarilý návrh, kteý je i velmi dobře graficky z.pracovaný.

3. Závěrečné hodnocení

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

připravit a vyhodnotit problematiku řešeného území všech souvislostech' řešenÍ umí zdůvodnit a

graficky prezentovat na velmi dobré úrovni.
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