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Vyjádření oponenta:
1. Sirší územnívazby, idea řešení
Záměrem je revitalizace a remodelace lokality v minulosti připojené k ikoně funkcionalistické
architektury a urbanismu _ městu Zlin. Územní danosti, charakter stávající zástavby, širší
vztahy i podklady pro řešení uzemi a stanovení urbanistického konceptu jsou správně
analyzovény a vyhodnoceny. PředloŽený návrh tak respektuje charakter daného uzemí,
hustoty zástavby charakteristické pro lokalitu a danosti přírodního i sociálního prostředí.
2. Urbanistický koncept
Koncepce vychéní z cltarakteristické urbanistické struktury Zlina, dané předválečným a
poválečným prumyslovým rozvojem a anglickou koncepcí zaItadních měst. Reflektuje
přitom i souěasné aktuální trendy v urbanismu a Životního stylu obyvatel, respektuje kvalitu
životního prostředí a cenné a funkční stavby realizované v minulosti.
3. Provozní a funkční řešení
Provozní a funkční řešení respektuje prostorový koncept aje určeno základníurbanistickou
koncepcí. Doprava vychází z dané situace a optimalizace obsluŽnosti. Sympatická je snaha o
využiti stávajících budov a infrastruktury.
4. Urbanistické řešení v detailu
Jednoduchá geometrická forma navržených objektů reflektuje záktadní myšlenku návrhu a
svým rozvinutím v prostorovém modelu předkládá realizovatelnou podobu soudobé městské
zástavby v atraktivním suburbiínním prostřed i blízko přírody.
5. Výsledná prezentace práce, grafika
Poněkud sporná se jeví forma polyfunkčního domu. Stejně jako u vstupního objektu
s výstavními prostory azázemim amfiteátru není definována kontinuitou prostoru a formy' ani
funkčními poŽadavky. Forma by měla bý zdůvodněna. Jde zŤejmě o hledání atraktivní formy,
která by zaujala. Přesto návrh Bc. Anny Souškové představuje urbanistický koncept, který
splňuje poŽadavky zadavatele a je realizovatelný ve společenské praxi. Je moŽné konitatovai,
že by byl zajímavý jak pro danou lokalitu i samotné město Zlín, protože odstraňuje některé
deficity a zvyšuje estetické i provozní kvality místa. Předkládaná dokumentace je připravena
pečlivě a přehledně, vývarné zpracovánije osobité a celkem zďaÍilé.
Celkové hodnocení diplomové práce:
Předložená práce splňuje kriteria na diplomové práce. Doporuěuji ji k obhajobě a navrhuji
toto hodnocení: Klasifikační stupeň ECTS B/ výborně
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V Brně 27.kvétna2015
Doc.Ing.arch. PhDr. Karel SCHMEIň;EĚ čš;.


