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1. Průběh předchozího studia  
Bakalářské studium absolvovala Bc. Soušková na ČVUT v Praze, magisterský studijní program zaměření 
Prostorové plánování na FAST VUT v Brně. Hodnocení ateliérové tvorby v  ateliérech NMSP známkami 
velmi dobrými, celkový průměr magisterského studia 1,50. 

2. Předmět diplomní práce, idea a návrhové řešení 

Předmětem zadání diplomové práce bylo vyhodnocení možností obnovy ateliérů pro filmovou 
tvorbu a další nové funkce (kulturně vzdělávací a rekreační funkce, sport a různorodé formy 
bydlení). Zadání diplomní práce vycházelo z konkrétních požadavků společnosti, vlastnící 
převážnou část areálu. ÚP města Zlína pro tuto plochu stanovuje funkci smíšenou. 
Diplomantka navrhla využití areálu jako otevřený multifunkční areál s kulturně společenskou, 
rekreační a sportovní funkcí, doplněnou o nadstandardní formu přechodného a trvalého bydlení. 
Samostatně je zastoupena servisní funkce pro filmovou tvorbu (audiovizuální, kreativní a 
multimediální centrum, inzertní, vývojové a školící pracoviště). Součástí návrhového řešení je 
tematická zahrada s komponovanou „cestou do pravěku“ a amfiteátrem. 
Podstatnou část řešeného území tvoří plochy občanského vybavení, komerce a pracovních 
aktivit, funkce bydlení je doplňkem. 
 
Poznámky k práci: 
- Hlavní výkres – Urbanistický návrh nerozlišuje stávající a navrhované objekty 
- Přesto že je návrhové řešení dopravy podrobně dokumentováno, obtížně se vyhodnocuje 

rozdíl mezi stávajícím a návrhovým stavem komunikací (neobsahuje jeden výkres) 
- Schematické dispozice vybraných objektů jsou minimálního rozsahu 
- Urbanistické detaily v měř. 1:400 neposkytují větší podrobnosti než základní urbanistické 

měřítko 1:1000 
- Květinová louka mezi kancelářskými objekty a navrženým bydlením je příliš nákladná 

v navrhovaném rozsahu 
- Dva navržené oblé objekty (vstupní objekt a polyfunkční dům) razantně vstupují do pravoúhlé 

kompozice – názory na tento princip mohou vyvolat diskuzi 
 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

V procesu urbanistického navrhování postupovala systematicky, řešení dovedla argumentačně 
obhajovat. 
V průběhu zpracování projektu prokazovala znalosti získané studiem a rovněž pracovní 
schopnosti zvládnout tématiku urbanistického navrhování. 

4. Celkové hodnocení práce 
Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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