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Název diplomové práce:

Revitalizace Filmovych ateliérů Zlín

Širší vztahy

Práce je dobře ukotvena do širších vtahů, jsou zachyceny podstatné vazby na okolí.

Hodnocení: A

Východiska (limity' problémy):

Návrhu předchrázela zevnrbná analýza jak širších sociiilních a demografických souvislostí, tak
analýzamísta. Výsledky jsou shmuty do požadavků na bydlení a sociální sluŽby a do
problémového výkresu.

Hodnocení: A

Filozofie, idea:

Základní idea a cíle řešení - tj. polyfunkění využití i jednotlivé kroky-motivy konceptu jsou
logické a přesvědčivě podané.

Hodnocení: A

Celkové urbanistické řešení:

Volba j ednotlivrých funkcí se snďí vychěnet z potenciálu místa.

Hmotová struktura zámérné dotváří existující volnou pavilónovou kompozici, objemy a výšky
jsou úměmé. Hierarchizace urbiínních prostoru, vymezení privátních (poloprivátních) a
veřejných ploch je podpořeno výškovým uspořádráním. Z teoretického pohledu je to správné,
ale jako ,,doplnění chybějícího finaněně nenaročného bydlení" Úak vyplyvá z diplomántoqfch
analýz) to asi není reálné.Préndný cíp najihu řešeného inemívymezený parkovištěm a
komunikacemi a popsaný jako polosoukromý prostor postrádá smysl.

Hodnocení: B

Dopravní a technická infrastruktura:

Automobilové komunikace důsledně obsluhují všechny objekty. Připadá mi ale Že je jich
někde přespříliš, prostředí nepůsobí jako město, ale jako v;ýrobní areál. A s cyklistickou
dopravou se zde neuvaŽuje?



Sympatické je prokézání možnosti vedení technické infrastruktrrry. Jakým způsobem bude
pozdržena drt'ová voďaztoho mnoŽství střech a zpevněných ploch, neprojeví se to v koncepci
řešení volných prostranství?

Hodnocení: B

Detaily:

Urbanistický detail není asi detailem v pravém slova smyslu, je zvětšením a doplněním
urbanistické situace' ale pro vlastní pravděpodobný účel - dovysvětlení návrhu - je
akceptovatelný. Ještě mi tam ale chybí nějaké výškové kóty, kÍeré by popsaly relativně složité
terasovité uspořádríní.

S dispoziěních schémat bytových domů je ěitelný pouze východní chodbový dům, ostatním
nerozumím. Pro základní orientaci v řešení jednotlivých objektů by lépe posloužila tabulka
s počty bytů a počty obyvatel, užitkovými plochami bytů a oV a s tím souvisejícími počty
odstavných a parkovacích stání, nikde jsem v diplomní práci nic takového neobjevil.

Užiteěné se ale jeví býÍezy a kvalitní, propracované vizualizace.

Hodnocení: B

Forma:

Graficky je práce velmi zdařilá,přehledná, čitelná, zasluhující si nejvyšší ohodnocení.

Ve výkresech jsou ovšem použity poklady, jejichž autorem není evidentně samotn;ý
diplomant. Pan Kubačka si je toho vědom, uvádí zdroje v textové ěasti, ale jednotlivé ěíselné
odkazy nejsou provázény s částí qýkresovou.

Hodnocení: A-B

Celkové hodnocení, závérz

Jedná se o zdařilou diplomní práci prokazqíci, že autor mázáklady pro zvládnutí profese
architekta.
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