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1.
Průběh předchozího studia:
Klasifikace ateliérové tvorby byla v obou ateliérech NMSP hodnocena známkou B, celkový
průměr magisterského studia 1,543.
Praktické zkušenosti získal student na stážích:
P PLUS arhitekti (pracovní stáž 1.9. 2015-26.2. 2016)
Tomáš Dvořák architekti s.r.o. (pracovní stáž 1.9. 2013-31.1. 2015)
a při studiu v zahraničí:
Luleå University of Technology Erasmus + studium
1.1.-31.5. 2015
Také se účastnil soutěží, kde dosáhl i ocenění:
1.místo v soutěži o projekt vodní skulptury na hlavní třídě v Lublani (Slovinsko), spolupráce
Primož Boršič M.Arch., Mojca Kocbek Vimos M.Arch.,
dále se účastnil v soutěži o projekt interiéru hlavního sídla firmy EMA d.o.o., Celje
(Slovinsko), spolupráce Primož Boršič M.Arch. a v soutěži o projekt rekonstrukce City
Hotelu v Lublani (Slovinsko), spolupráce Primož Boršič M.Arch., Mojca Kocbek Vimos
M.Arch.
2.

Přístup k vypracování diplomové práce
Předložené řešení se zabývá komplexně řešeným územím a vazbou na organismus
města – má potenciál fungujícího řešení centra vybavenosti v souladu se zadáním práce.
Řešení je jasné a přehledné, uvozuje navazující území Lesné a koresponduje s ním.
Řešení respektuje důležité objekty v území a dále s nimi pracuje v rámci zvolené
koncepce (bazén, poliklinika, obchodní centrum). Nové objekty poskytují v jižní části prostor
pro využití pro úřad městské části, všeobecné administrativní prostory, prodejní plochy, ale
také středisko mládeže se sportovišti, ve vyšších podlažích budov také bydlení, v severní části
je oživeno území Halasova náměstí jako veřejného prostoru, obchodní funkce stávajících
objektů zčásti zachovány, zčásti konvertovány (sportovní využití místo prodejny koberců).
Přínosy řešení:
řešení kompozice s dominantními objekty vymezujícími navržené centrum,
zapojení dopravního uzlu veřejné dopravy do nového centra,
zachování nejhodnotnějších objektů stávající funkce,
nalezení nového využití pro původní stavby v území (konverze konstrukce původního
autosalonu na městský úřad a pasáž pro přístup k nádraží).

Formální zpracování je na dobré úrovni, výkresová dokumentace dostatečně dokumentuje
návrh.
Diplomant pracoval převážně samostatně, práci považuji za koncepčně zdařilou.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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