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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Náměstí míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v

Bc. Zuzana šarmanová
Ing.arch. Tomáš Pavlovshý' Ph.D.

Popis práce:

Diplomová práce se zabyvá návrhem veřejného prostoru - náměstí Míru v Brně. Práce by měla

ukazovat potenciál tohoto místa, které v dnešní době s náměstím nemá nic společného jen jméno.

Studenti nebyli okleštěni majetkoprávními vztahy ani ekonomickými aspekty' Jedná se o ideovy

návrh, o kteý má zá3em město Brno' Brno střed zvolilo též název práce.

Celkové hodnocení a závěr:

Bakalářku Zuzanu šarmanovou mám čest znát od prvních ročníku na Fast VUT, její školní ýkony
mají stoupajícítendenci. Bakalářka patří k nadprůměrným studentům u nás na ústavu. Svůj zájem

o architekturu a urbanismus dokládá i mimoškolními aktivitami, kdy byla nejdůležitějším článkem

městského zásahu v Brně _ Předprostor pedagogické fakuty v Brně na Poříčí 2016. V současné

době se připravuje na toto téma ýstava. Zuzka šarmanová je pečlivá, zodpovědná a dost často i

velice nervózní pYi mluvené prezentaci (při tom nenídůvod).
Studentka šarmanová svoji práci pojala jasně - navrhuje náměstí, které je tvořeno veřejnými

budovami - knihovnou, stávajícím kostelem a radnicí. Neopomněla však i na bydlení, které

umisťuje v horních patrech komerčních budov. Smyčku tramvaje umísťuje do rohu parku. Toto

řešení je řádně zkonzultováno s dopravními inženýry.

Hodnocen studentar
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1. Tvůrčípřínos, kvalita konceptu X ! !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu x T n
3. Přístup autora ke zpracování práce X D tr

4. Vvužitíodborné literatury a práce s ní X n D

5. Formální. orafická a iazvková úprava práce X !
6. Solnění oožadavků zadání práce tr !
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Práci hodnotím velice kladně. Hodnotím zde i přístup k práci, ochotu měnit a upravovat návrh.

Komunikaci s ostatními studený během diplomové práce, kdy Zuzka radila s administrativou,

razítky, formáty apod. všem ostatním spolužákům.

Tato diplomová práce si zaslouží být kvalitně obhájena.

Klasifikačnístupeň podle ECTS= AlL

Datum: 4. června 2OL7 Podpis vedoucího prar".'...T'. E: l:'o 'Y
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