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t. Širsi územní vazby,idea řešení
Širsi vaatry a další v'ýchodiska pro řešení území jsou správně analyzované.
Základní idea řešení' přehledně vy'jádřená v piktogramech s textoými komentáři, reflektuje aktuální trendy a
specifiky místa.
Hodnocení: A

2. Urbanistický koncept
Základni koncepce - tj. idea drobné obytné zástavby soustředěné do městsloých bloků, které by jednoznačně
vymezovaly veřejné uliční prostory a semiprivátní či privátní dvory' tak jako volba druhu a rozrnístění občanské
vybavenosti jsou účelné a pro dané místo vhodné. Diskutabilní se jeví jen ,,dvouúrovňové" uspořádání obytných
bloků - podzemní parkovací plato a na střeše něco jako řadové rodinné domky' ale s minimálním nebo žádným
vlastním pozemkem. Řešení obecně sice možné' ale v podmínkách periferie Brna ekonomrcky nerealizovatelné -
výramě nákladnější než standardní rodinná vystavba a při tom nepřináší Žádrtoupřidanou hodnotu, spíše naopak.
Hodnocení: B

3. Provozní a funkční řešení
Provozní řešeníje určeno zák|adni urbanistickou koncepcí. Dopravaje logická. Střešní bytové (či spíše rodinné)
domy jsou nadstandardně kvalitně obslouženy individuálními automobily, ale není řešena retence déšťové vody.
Umístění občanského vybavení na nároží u ulice V Aleji je správné, škoda, že se nepodařilo ',ymezit hlavní
obslužnou ulici v dolní části směřující k Holáseckým jezerům také domovní frontou, fisou zde jen zahrady). Jako
chybu vnímám, že tato komunikace se napojuje na ulici U Potoka mimo křiŽovatku k Holáseckým jezerum.
Jediné víceúčelové hřiště v obytném souboru je ve ýkrese č. 14 zastrčeno někde mezi rodinnými domky (ďejmě
má a(e podobný spíše semiprivátní charakter jako společné pobytové plochy ve dvorech v severní části souboru).
Ne vždy správně je řešen parter navazující na býové domy. V někteých případech vede kolem obou pručelí
obytného domu chodník, v dispozičním řešení domů pak nepůjde vhodně umístit okna od obytných míitnosti
(což ukazuje i detail ve ýkrese č. 17).
V mnou posuzované dokumentaci chybí jakékoliv urbanistické ukazatele (vyměry ploch pozemků dle funkcí,
hrubé podlažní plochy, počet bytů' počet obyvatel apod.).
Výše uvedené připomínky nejsou zásadní, lze je principielně lyřešit bez narušení celkového urbanistického
uspořádání.
Hodnocení: B-C

4. Urbanistické řešení v detailu
Jako urbanistický detail byl zvětšen fragment obytné zástavby, bez toho' aby přinášel podrobnější informaci.
Nicméně toto řešení je vhodně doplněno schematiclgÍmi typovymi půdorysy obýných domů.
Hodnocení: B-C

5. Výsledná prezentace práce
Graficky je ptáce zpracována na vysoké úrovni.
Výkresy jsou poměrně přehledné a logicky Ťazené. Ale chybí obsah práce (semam ýkresů' přílohy). Také
nejsou uvedené žáďné zďroje citovaných obrázků (pokud je diplomantce zatěŽko nahlédnou do patřičné ČSN,
mohu doporučit intemetové stránky 

',www.citace.com", kde k tomu účelu skvěle pracuje automatický generátor
citací).
Hodnocení: B.
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Celkové hodnocení diplomové práce:
PředloŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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