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Diplomová práce se zabyivá transformací a norn/'m návrhem funkčního vyuŽití ÚzemíZa
Lužánkamiv katastrálním území Ponava městské části Královo Pole ve městě Brno. Areál
je vymezen ulicemi Sportovní, Drobného a Tř. Generála Píky' Cílem diplomové práce je

urbanistický návrh sportovního a multifunkčního areálu v Brně za Lužánkami a prokázat

životaschopnost a udrŽitelnost Sportovního areálu v 21 ' století a návrh soudobé struktury
městského sportovního a multifunkčního areálu včetně souvisejících funkcí a veřejného
prostoru.

Celkové hodnocení a závér:

Komentář k bodům 1. aŽ 6.: Student stejné téma zpracovával jako diplomoý projekt jiŽ

podruhé. Měl tedy nezanedbatelný náSkok, co se týče informací o území, ale i o tématu

samotném. Je škoda, tohoto náskoku dostatečně nevyužil a co do rozsahu práce a hloubky

zpracování zůstal projekt spíše pod průměrem očekávaného standardu. V průběhu semestru

diplomant hledal nové urbanistické řešení sportovního areálu za LuŽánkami, několikrát
zásadně změnil koncept návrhu a tím vedoucího práce do posledních chvil udržoval v napětí,

zda projekt odevzdá' Student pracoval jako samostatná tvůrčí osobnost s vlastním názorem,

o kterém byl zpravidla přesvědčen. lntenzita práce na diplomním projektu Jakuba Zacha
a četnost konzultací byla poznamenána jeho soukromými pracovními aktivitami

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu n n X !
2' Úroveň zpracování řešeného tématu tr ! X !
3. Přístup autora ke zpracovánípráce ! u x !
4' VvuŽitíodborné literaturv a práce s ní ! ! x !
5. Formální, grafická a iazyková úprava práce tr n x !
6. Splnění poŽadavků zadání práce tr u X D
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a dlouhodobým pobytem V zahraničí. Jeho pracovní zkušenosti a kosmopolitní nadhled na

druhou stranu dávaly nemalou naději na Vnesení profesionálního přístupu do zpracování
projektu' Skutečná profesionální empatie se však vjeho urbanistickém řešení neuplatňuje
naplno. Zejména artikulace veřejných prostranství mohla být ve své hierarchii a očekávané
funkci více čitelná. (ShromaŽdbvací prostor před fotbaloým stadionem') Stejně tak tvar budov
a jejich navržená (resp. nenavržená) střešní krajina, která se bude ýrazně uplatňovat
v dálkoých pohledech ale i nadhledech, mohla b1ýt v návrhu precizněji prostorově řešena'

Diplomoý projekt bakalářeJakuba Zacha doporučuji k obhajobě.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: D l 2,5

Datum: 9' června 2017 Podpis vedoucího práce..
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