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1. Územní vazby a urbanismus

o Na zikladě podrobných analýz navrhuje autorka radikální přestavbu řešeného území. Doplňuje

stávající objekty a rrytvďí nové velkoryse pojaté volné, převážně zpevněné plochy, do kteých

umísťuje nové objekty sportor'rrích zaříZ.ení' Iako originální považuji přemostění celého území

vysutou komunikací nad okohím terénem. Prostupnost řešeným územím a orientace vněm je

přehledná.

2. Architektonický koncept

. Autorka řeši velkorysé spojení dvojice stadionů (hokejovébo a fotbalového), jejich doplňkové

prostory, venkovní a vnitřní sportoviště. Je otáZkou, zda je toto spojení odlišných sportovních

aktivit reálné. Společná podzemrrí platforma můŽe přinášet provomí komp]ikace a může ďejmě

fungovat pouze za předpokladu jednoho vlastníka areálu.

3. Funkční a dispoziční Ťešení

. Dispoziční řešení fotbalového stadionu se jeví jako logické a promyšlené. Postrádám

srozumitelně řešené okolí objeltu z hlediska přístupu fanoušků k tribunlám za předpokladu' Že je

stadion osazený částečně do svahu. Dále bych uvítal plezentaci altematimího vyuŽívání stadionu

(hudební produkce' jiné sporty' společenské akce,...) Není dostatečně pIezentován nástup na

jednotlivé tÍibuny, označení jednotli\ych objektů, jejich identifikace, barevnost,... Dále jsem

nenašel moŽnosti bezbariérového násfupu na \.vsutou ]ávku.

4. Konstrukce a materiály

. Konstrukce zastřešeníje řešena detai|ně a v}.tváŤí hlavní aÍchitektonic]oý ýaZ stadionu. ostami

materiály a konstrukce už tak jednomačně sÍozumitelné nejsou.
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5. Výsledná prezentace práce

o PŤedložená práceje zpracoviína na doblé urowi. Půdorysná schémata a řezyjsou přehledná a
detaihě zpracovaná. výrazným n€dostatkern práce je její Špabrá čitelnost, která je dána
nev-foazrým graficloým zpracováním. Ve vizualizacích na sebe viíže větší pozomost figurální

staíáž než vlastní řešení objelctt1. Je škoda, Že jinak zajímaý projekt postrádá slozumitelnost
a dostatečnou čitelnost.

Celkové hodnocení diplomové práce:

Předloženou diplomovou práci doporuěuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

otázky k obhajobě a připomínky diplomové práci:

SIovní hodnocení práce:

Předložená práceje zpracoviína na dobré uo\'ni. Nedostatkem je její grafická srozumitelnost.

otázky a náměty k obhajobě:

Jďqhn způsobem bude hrací plocha nasvícena a kde budou umístěny informace o sta\rr utkání.
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