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Popis práce:

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

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

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

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

Hodnocení práce studenta :

Celkové hodnocení a závěr:

Bakalář Jiří šnerch patří k nadprůměrným studentům, nevím, zda známkami, ale svým přístupem

k architektuře a urbanismu' Někdy jsem nevěděl, kdo je pedagog a kdo žák. Tak rád povídal a

vysvětloval, já se jen usmíval. Bude mi to chybět. Jiří prošel svoji architektonickou praxi

renomovanými ateliéry a nyní stále úzce spolupracuje s Kamilem Mrvou.

Diplomová práce Jiřího šnercha je jednoduchá _ dva bloky, jedno náměstí. Nic víc, nic míň. Práce

je samozřejmě promyšlená a koncepční a nic jednoduchého na vzniku tohoto konceptu nebylo. jiří

svoji závěrečnou práci na škole dle mého názoru zvládnul velmi dobře, na výbornou. Myslím, že o

něm ještě v budoucnu uslyšíme, alespoň v to věřím.
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1. Tvůrčípřínos, kvalita konceptu X ! !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu X n
3. Přístuo autora ke zoracování práce D X ! !
4' Vvužitíodborné literaturv a práce s ní t] X I tr

5. Formální, qrafická a jazyková úprava práce X n tr

6. Splnění požadavků zadání práce X tr !
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