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pro NSP ARS 

zaměření PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Brněnské nábřeží – rehabilitace brněnských řek a    

                jejich blízkého okolí 

Autor práce:  Bc. Miroslava Manclová 

Vedoucí práce:  Ing. arch. Tomáš Pavlovský,Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší rehabilitaci brněnského nábřeží řeky Svitavy s přilehlým okolím. 

Návrh nebyl omezen ekonomickými ani vlastnickými faktory. 

Hodnocení práce: 
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1. Analýza území a vymezení záměru x ☐ ☐ ☐ 

2. Urbanistický koncept – idea ☐ x ☐ ☐ 

3. Funkční a prostorové řešení ☐ x ☐ ☐ 

4. Provozní řešení území ☐ x ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ x ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1) Diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou území, jsou jasně vytyčeny jeho problémy 

a kvality. Všechny důležité aspekty jsou uvedeny v analýzách současného stavu. Zůstává 

zachováno stávající fotbalové hříště, které zabírá značnou část řešeného území.  

2) Urbanistický návrh spočívá v doplnění stávajích budov o nové, vytvoření nové ulicové 

zástavby. Střídání solitérní, polo-uzavřené a blokové zástavby na mě však působí rozpačitým 

dojmem, chybí jasná idea prostorového řešení.    

3) Na práci bych rád ocenil velmi šetrný přístup: stávající aktivity současných obyvatel jsou 

zakomponovány do nového návrhu, a to včetně sportu, stávajícího podnikání, drobné výroby 

a skladování. 

Návrh se tak odlišuje od běžného „developerského“ přístupu, kdy vše původní včetně obyvatel 

a nájemců mizí a je nahrazeno novým, obvykle uživateli zcela jiného druhu.  



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

4) Provozní řešení se vcelku obvyklé, originální je vertikální zónování již zmíněných funkcí 

podnikání, drobné výroby a skladování dohromady s bydlením ve vyšších podlažích. Tímto 

způsobem je možno stávající aktivity zachovat, koncentrovat je, a získat tak prostor pro další 

využití celého areálu. 

5) Grafické zpracování je čitelné, na dobré úrovni. 

6) Požadavky práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Překvapilo mě umístění výškově zónovaných domů s funkcí drobné výroby a skladování na 

nejexponovanějším místě podél ulice Zábrdovická, očekával bych umístění drobné výroby 

spíše do dvorních traktů apod. 

Jako nová dominanta je navržen nevelký a podle mě nepříliš výrazný objekt.  

Závěr: 

Diplomová práci považuji po obsahové i formální za zvládnutou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/ 1.5 

Datum:  31. května 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


