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1. Průběh předchozího studia
Po celou dobu magisterského studia dosahoval velmi stabilních a kvalitních výsledků. Klasifikace ateliérové
tvorby byla v rozrtezi A - B, celkový průměr studia 1,56.
Jako většina ostatních studentů ziskával zkušenosti v různých architektonickych ateliérech' Absolvoval
studijní stáž na Univerzitě v Ljubljani (Slovinsko _ 09l20I0 _ 02l20I2). V r. 2010 se zúčastnil
architektonické soutěže Římské náměstí v Brně, spolupracoval na přípravě výstavy OFIS ARHITEKTI _
Inspirující limity - ostrava - 20|z
Publikoval vlastní fotografie architektury v odborných časopisech a na zahraničních i domácích weboqých
por1álech o architektuře

2. Přístup k vypracování diplomové práce
V obytném souboru je řešena kombinace bydlení v rodinných a bytoých domech s doprovodnou občanskou
vybaveností.
Návrhové řešení obytného souboru vhodně navazujenastávajícirodinnou zástavbu,při ulici V aleji navrhuje
kompozičně determinovaný veřejný prostor, vymezený bytov,ými domy s vybaveností v pafteru.
Během zpracováni předdiplomního projektu práce přicházel s odvážnějšími řešóními, ale nakonec
diplomovou práci dokoněil v realizovatelné ekonomické variantě' ve shodě se současnými požadavky
obyvatel Holásek na přiměřenost řešení a hlavně dodržení urbanistických notmativů, stanovenýih ,i'.'oni
plánovací dokumentací.
V pruběhu zpracováni projektu prokazoval znalosti získané studiem a rovněž pracovní schopnosti
komplexně zvládnout tématiku urbanistického navrhování, včetně začleněni objektů do širšího územního

\.ontextu. Plochy pro bydleníjsou navrženy s dostatkem vegetace, kompozicejejasná a přehledná.
Učastnil se pravidelně konzultací a v průběhu zpracováni projektu, reagoval na připomínlry vedoucího práce.
Nutno však konstatovat, že urbanistické řešení nelybočuje z běžného urbanistického rámce, je však
přiměřené charakteru stávaj ícího prostředí,,venkovského" obvodu města.

Prostorově ýtvamá koncepce řešení konfrontovaná s místními poměry byla obtížná, diplomant věnoval
variantám řešení velký časový prostor. Prokázal, že dovede systematicky pracovat a vyhoánocovat řešenou
problematiku ve všech sowislostech.
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