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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Kompaktníformy bydlenív Brně, černá Pole

Autor práce: Bc.Jonáš Kuba
Vedoucí práce: lng. arch. Jan Májek, Ph.D.

Popis práce:

(Abstrakt) Cílem próce je navržení kompaktního bydlení s odpovídající občanskou a veřejnou

vybaveností na ploše současných kasaren v Černých Polích, řešena plocha 16,97ha. Navrh

respektuje okolní zóstavbu, kdy na ni navazuje blokovou strukturou nójemných městských domů.

Výsledkem je scelení území a vytvoření nového lokólního centra. Navrh usiluje o urbanisticky

funkčníýp zóstavby městského charakteru s kladením důrazu na funkčnost, přehlednost o čistotu

celkového konceptu.

Hodnocení práce studenta:
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1' Tvůrčí přínos, kvalita konceptu ! ! X !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu n X ! !
3. Přístup autora ke zpracování práce I tr X n
4'vvuŽití odborné literaturv a práce s ní n x ! !
5. Formální, grafická a iazyková Úprava práce T ! X !
6' Splnění poŽadavků zadání práce ! x ! !

Celkové hodnocení a závér:

Komentář k bodům 1' až 6': Student Jonáš Kuba přistupoval k návrhové části své diplomové
práci zpočátku spíše nenápadně, přičemž hlavnítvůrčí úsilíse odehrávalo ve skrytosti, v jeho

hlavě. Nevyjevené myšlenky a nápady tak dlouho čekaly na svou papírovou projekci.

S postupně se blíŽícím termínem odevzdání se pak ideje studenta stávaly stále více zřetelnější
a dostávaly konkrétní obrysy.
Kritické připomínky vedoucího diplomové práce student respektoval a dle svého uvážení
zapracovával.

Jonáš ve svém projektu neusiluje o modernistická ohromujícígesta, ale volí osvědčenou cestu

tradičního aŽ tradicionálního urbanismu' Formální aspekty návrhu přizpůsobuje tomuto
přístupu.



V projektu se jistě najde řada diskutabilních momentů, na jejichŽ zevrubnější kritický rozbor se

spoléhám na oponenta'Jistou otázku však na prvnípohled vyvolává, zda velikost, resp' malost

některých městských bloků poněkud nevybočila z měřítka okolní zástavby' Podobné

pochybnosti vzbuzuje poměrně malá hloubka některých domů, což zejména na vkládacím

modelu nepůsobí zcela přesvědčivě. Urbanistické řešení prostoru okolo kostela by si rovněž

zasloužilo ještě hlubší promyšlení. Nicméně očekávám, Že diplomant v navazující diskusi

uvedené při pomínky vysvětlí.
Souhrnná kvalita diplomové práci si

Celkoý rozsah odevzdané práce a

nedostatky neshledávám.

Diplomovou práci bakalářeJonáše Kuby doporučuji k obhajobě.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: c l2

Datum: 9. června 201 7 Pod pis vedoucího pr áce.....,' :(*11'

i přes drobné vytky ponechává velmi dobrou úroveň.
hloubku zpracování považuji za standardní. Zásadní


