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í. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Studentka Liubov Subbotina, studovala od roku 2008 na lŽevské státní technické univerzitě,

Fakulta stavební, Ústav architektury, obor Projektování budov (Bakalářský studijní program s

prezenění formou studia), od roku 2012 naVUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury.

JiŽ během studia v lŽevsku získala praxi v rťszných projekčních kancelářích ( RK-projekt'''

<Strojprojekt> lŽevsk) a zúěastnila se i různých soutěŽí a konferencí (2012 - Mezinárodní

konference "Nové nápady století _ 2012" , 2012 - Mezinárodní soutěŽ o nejlepší architektonický

projekt "Multifunkční AutoComplex v lŽevsku'' ). Přes jazykový handicap Se snaŽila vŠemu

porozumět a aktivně přistupovala k diplomové práci. Problematiku individuálně studovala a na

korekce přicházela připravena s podklady a variantami řešení. Většinu problematiky měla

připravenou studiem z literatury. Rozhodně se dá říci, Že by mohla být svým důsledným



přístupem ke studiu příkladem svým kolegům.

2. Vlastní ideové řešení

Studentka dodrŽela přijatou teorii o vyuŽití řeŠeného územi jako sportovně relaxačního areálu

ale přece jen jako jediná přistoupila k řešení poněkud odlišně. Z hlediska obsluhy území byly

dodrŽeny hlavní nápojné body, pěší ze sídliště Kamechy a dopravně obsluŽní z jiŽní obchvatové

komunikace, ale celková koncepce je vedena myšlenkou vytvoření hyporehabilitačního

střediska s provozy pro léčebné procedury s pomocí koní (viz. průvodní zpráva), které je

věnována převáŽná část území. Pěší nástup od sídliště Kamechy je navrŽen s průhledovou

osou na obelisk, s atraktivními odpočívadly (nástup je ve svahu a konfigurace terénu takové

řešení podporuje. Bývala plocha cvičiŠtě za objektem Eliot je nově navrŽena jako lukostřelecká

střenice (prostorově odděleno od ostatních aktivit)' Ve smyslu Úpmg je v severní ěásti území

navrŽeno bydlení jako přechodový prvek mezi blokovou zástavbou sídliště Kamechy a volnou

krajinou. Podél upraveného koryta Vrboveckého potoka je vedena pěší trasa, na které jsou

navženy rŮzné atrakce ( pláž na opalování apod.) Celá jižní část území je věnována

hyporehabilitaěnímu středisku s ubytováním, plochami pro terapie' výběhy a zázemím.

3. Závěrečné hodnocení

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

připravit a vyhodnotit problematiku řešeného území všech souvislostech, řešení umízdůvodnit a
graficky prezentovat na velmi dobré úrovni'
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