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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 aspekty. Jedná se o ideovy

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

Hodnocen studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu X ! !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu X !
3. Přístup autora ke zpracování práce X n n
4. Vvužití odborné literaturv a oráce s ní ! X I n
5. Formální, qrafická a jazyková úprava práce X n n
6. Splnění požadavků zadání práce X n D

Celkové hodnocení a závěr:

Bakalář Michal Bělovský patří ke studentům tichým, nevyrazným, nevyčnívajícím z davu, ale svou

ateliérovou prací, alespoň v magisterském stupni vyčnívá. Jeho ateliéry byly zvládnuty s precizností

hodinářského mistra. Jeho urbanistické eseje, kdy popisuje veřejný prostor a život v něm byly

zvládnuý s profesionalitou soudobých spisovatelů'

Diplomová práce Michala Bělovského je specifická v tom, že Michal navrhuje tři veřejné prostory -
tři náměstí, kdy hlavní náměstí - náměstí Míru umísťuje k základní a střední škole na Lerchové

ulici. Jeho koncept je odvážný, autor nemá obavy, že by si náměstí či náměstíčka konkurovaly. Má

zde Wmyšlené jednotlivé funkce těchto prostor, vzájemnou hierarchii i časové rozvržení aktivit

jednotliých prostor.

Diplomová práce splňuje všechny náležitosti k její řádné obhajobě. Práci hodnotím velmi kladně

z více hledisek - zvládnutí náročného úkolu, detailní propracování práce, řádné konzultování i

slušné vystupovánív rámci celého studia.
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