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Vedoucí práce: Ing.arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svitavy 
Návrh není omezen ekonomicky ani ideově.
 

Hodnocení práce studenta:

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu
2. Úroveň zpracování řešeného tématu
3. Přístup autora ke zpracování práce
4. Využití odborné literatury a práce s
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce

Celkové hodnocení a závěr

Bakalář Adam Vrána byl průměrným studentem, který svým studiem prošel, proplul, prolezl. Nebyl 
to dříč, ale zájem o obor, o arch
Valašsko. Tato činnost a působení jako poradce na stavebním úřadě mu zabírají spoustu
který mohl věnovat více svému studiu
Adam Vrána řešil ve své diplomové práci
postoj k území prezentuje konvenčním návrhem, kdy se snaží dostavit proluky, nároží 
uceluje tak tento prostor do bloku. Musím říci, že děkuji za 
době potřebujeme obyčejná řeš
přestavuje velkou budovou supermarketu
nábřeží. 
Bakalář Adam Vrána ve své diplomové práci splnil veškerá kritéria pro řádnou 
svém hodnocení zohledňuji jeho pracovní nasazení
jako českou dvojku. 
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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Brněnské nábřeží – rehabilitace brněnských řek a jejich 

Bc. Adam Vrána 

Ing.arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 

e zabývá nábřežím řeky Svitavy a blízkého okolí v brněnských Zábrdovicích. 
Návrh není omezen ekonomicky ani ideově. 
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Tvůrčí přínos, kvalita konceptu       ☐ 

pracování řešeného tématu       x 

zpracování práce ☐ x 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐      

úprava práce       x 

6. Splnění požadavků zadání práce       x 

ávěr: 

Bakalář Adam Vrána byl průměrným studentem, který svým studiem prošel, proplul, prolezl. Nebyl 
to dříč, ale zájem o obor, o architekturu má. Je spolu zakladatelem lidového skanzenu

činnost a působení jako poradce na stavebním úřadě mu zabírají spoustu
vému studiu, ale díky za takové nadšence jako je pan Vrána.

Adam Vrána řešil ve své diplomové práci složité území mezi rušnou ulicí Cejl a řekou Svitavou. Svůj 
prezentuje konvenčním návrhem, kdy se snaží dostavit proluky, nároží 

uceluje tak tento prostor do bloku. Musím říci, že děkuji za „konvenční“ návrh
potřebujeme obyčejná řešení, v kterých jsme schopni se orientovat

supermarketu Albert, dostavuje potřebný počet parkoviš

Bakalář Adam Vrána ve své diplomové práci splnil veškerá kritéria pro řádnou 
ho pracovní nasazení, které jsem očekával větší. Známku C chápu 
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brněnských Zábrdovicích. 
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x ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

      x ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Bakalář Adam Vrána byl průměrným studentem, který svým studiem prošel, proplul, prolezl. Nebyl 
lidového skanzenu Jižní 

činnost a působení jako poradce na stavebním úřadě mu zabírají spoustu času, 
za takové nadšence jako je pan Vrána. 

mezi rušnou ulicí Cejl a řekou Svitavou. Svůj 
prezentuje konvenčním návrhem, kdy se snaží dostavit proluky, nároží – dotváří a 

návrh, protože v dnešní 
orientovat. Adam zachovává a 

Albert, dostavuje potřebný počet parkovišť, řeší nové 

Bakalář Adam Vrána ve své diplomové práci splnil veškerá kritéria pro řádnou její obhajobu. Ve 
, které jsem očekával větší. Známku C chápu 
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