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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Náměstí míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v

Bc. Kateřina Karešová
Ing.arch. Tomáš Pavlovsk'ý, 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 ideolný

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

Hodnoceni ce studenta:
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1. Tvůrčípřínos, kvalita konceptu X ! !
2. Úroveň zoracování řešeného tématu n X n
3. Přístup autora ke zpracování práce ! X u tr

4' Vvužitíodborné literaturv a oráce s ní u X ! n
5. Formální. qrafická a jazvková úprava prace T X !
6' Splnění požadavků zadání práce x n I

Celkové hodnoceni a závěr:

Bakalářka Kateřina Karešová přestoupila na Fast VUT z čvur v Praze až na magisterský stupeň.

Studentka si musela zvyknout na trošku jiný přístup a samozřejmě i na jiné podmínky odewdání

ateliérů a seminárních prací. Vše zdárně absolvovala. Na svoji diplomovou práci si vybrala řešení

veřejného prostoru - náměstí. Chtěla k tomuto prostoru zaujmout úplně jiný pohled a přístup.

Pohled nezatížený ,,brněnskou zkušenostl. Studentka Kateřina Karešová se Ve svém návrhu

ýrazné lišíod svých spolužáků. Vytvořita jakýsi komerční dvůr, ve kterém se odehrává komerčnía

administrativní život čwrti. Kolem celého bloku je vytvořena tramvajová smyčka. Toto neotřelé

řešení je pro mnohé provokující, pro dopravní inženýry geniální. Pro mne osobně je to řešení, kde

postrádám Náměstí Míru a kvalitní předprostor kostela.

Diplomová práce však splňuje veškeré požadavky na její řádnou obhajobu. U tohoto projektu chybí
z mého pohledu kousek, aby bylo vyWořeno vše - náměstí, prostor před kostelem i zachována

tramvajová smyčka kolem bloku budov.
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Práci hodnotím kladně, ideovně se opravdu vymyká a jsem za to rád' Písmeno C chápu jako

českou dvojku.

Klasifikační stupeň podle ECTSl Cl2
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