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Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svitavy 
Návrh není omezen ekonomicky ani ideově.
 

Hodnocení práce studenta:

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu
2. Úroveň zpracování řešeného tématu
3. Přístup autora ke zpracování práce
4. Využití odborné literatury a práce s
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce

Celkové hodnocení a závěr

Bakalářka Miroslava Manclová přistupovala ke svému studiu na FAST VUT svědomitě a korektně. 
V ateliérech magisterského studia vždy dosahovala nadprůměrných výsledků. Aktivně se podílela 
na všech možných školních i mimoškolních aktivitách 
stavbě Pulihrášku. Musím zde však i zmínit její aktivní činnost v
v obci Březůvky. 
Studentka Miroslava ve své diplomové práci navrhuje nábřeží řeky Svitavy a blízké okolí. Ve svém 
návrhu se snaží zachovat, co nejvíce stávajícíc
území fotbalové hřiště a ještě tento sportovní areál zvětšuje a upravuje. Centrálním veřejným 
prostorem se stává navržené nábřeží, které přechází až v
dominanta celého území. Tato dominanta však nepřevyšuje věže zábrdovického kláštera, který 
zůstává stále dominantou Zábrdovic.
navazovat na stávající budovy. 
Diplomová práce je zpracována kvalitně
Práci hodnotím kladně a doporučuji k
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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Brněnské nábřeží – rehabilitace brněnských řek a jejich 

Bc. Miroslava Manclová 

Ing.arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 

e zabývá nábřežím řeky Svitavy a blízkého okolí v brněnských Zábrdovicích. 
Návrh není omezen ekonomicky ani ideově. 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu       x 

pracování řešeného tématu       x 

zpracování práce ☐ x 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x 

jazyková úprava práce x ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

ávěr: 

přistupovala ke svému studiu na FAST VUT svědomitě a korektně. 
ateliérech magisterského studia vždy dosahovala nadprůměrných výsledků. Aktivně se podílela 

na všech možných školních i mimoškolních aktivitách – Městské zásahy Brno, pomoc při každoroční 
u. Musím zde však i zmínit její aktivní činnost v organizaci dobrovolných hasičů 

Studentka Miroslava ve své diplomové práci navrhuje nábřeží řeky Svitavy a blízké okolí. Ve svém 
návrhu se snaží zachovat, co nejvíce stávajících budov včetně jejich funkcí.  Ponechává ve svém 
území fotbalové hřiště a ještě tento sportovní areál zvětšuje a upravuje. Centrálním veřejným 
prostorem se stává navržené nábřeží, které přechází až v jakési náměstí, na které

území. Tato dominanta však nepřevyšuje věže zábrdovického kláštera, který 
zůstává stále dominantou Zábrdovic. Ostatní budovy jsou promyšleny do detailu, aby bylo možno 

Diplomová práce je zpracována kvalitně a splňuje veškeré parametry diplomového projektu.
a doporučuji k obhajobě. 
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rehabilitace brněnských řek a jejich 

brněnských Zábrdovicích. 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

přistupovala ke svému studiu na FAST VUT svědomitě a korektně. 
ateliérech magisterského studia vždy dosahovala nadprůměrných výsledků. Aktivně se podílela 

Městské zásahy Brno, pomoc při každoroční 
organizaci dobrovolných hasičů 

Studentka Miroslava ve své diplomové práci navrhuje nábřeží řeky Svitavy a blízké okolí. Ve svém 
h budov včetně jejich funkcí.  Ponechává ve svém 

území fotbalové hřiště a ještě tento sportovní areál zvětšuje a upravuje. Centrálním veřejným 
jakési náměstí, na kterém je i výšková 

území. Tato dominanta však nepřevyšuje věže zábrdovického kláštera, který 
Ostatní budovy jsou promyšleny do detailu, aby bylo možno 

parametry diplomového projektu. 
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