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Širší vztahy

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

Hodnocení: A

Východiska (limity' problémy):

Řešení se opírá o zevnrbnou, vyčerpávající analýzu.

Hodnocení: A

Filozofie, idea:

Základni idea a cíle řešení - stabilizace volné kompozice, otevření areálu, doplnění obyné a
posílení rekreaění funkce, částečné omezení automobilové dopravy, pěší most v prodlouŽení
ul. Lipové, vyšší podíl zeleně -jsou logické, správné.

Hodnocení: A

Celkové urbanistické řešení:

Volba jednotliqých funkcí vychazi z potenciálu místa, také jejich rozvržení je vhledem
k provozním vazbám logické a vyvážené.

Hmotová struktura vhodně dotvtáří existující pavilónovou kompozici, objemy a výšky jsou
úměrné. Sympatické a nenásilné se jeví také vloŽení noqých prostorových urbanistických
prvků: rastr městských bloků v severozápadní části řešeného území a komornější veřejné
prostranství u školského a rekreačního areálu v jižní ěástí - tato prostorová rozmanitost
povede k posílení identity a hodnoty místa.

Hodnocení: A

Dopravní řešení:

Práce se úměmě věnuje všem druhům dopravy věetně pěších a cyklistů.

Je respektovénzákladní bměnský dopravní systém - naďřazené sběrné komunikací včetně
jejich hlukorných dopadů na okolí. Vhodně je zvolena hierarchie funkčních skupin místních
komunikací obsluhujících řešené území, včetně vazeb na MHD. Zavádéjíci, v řešeném detailu
města zbýečnáse ale jeví kategorizace místních komunikací jako silnice I., II. a III. třídy

1



podle zékona o pozemních komunikacích, nepřesné pojmy jsou použity v legendě pro místní
komunikace.

MnoŽství parkování se jeví úměmé, Íilozofie segregace parkovacích objektů po obvodu areálu
je akceptovate|ná, zptovozního, hygienického a bezpečnostního hlediska logickrt ale ne tak
z pohledu rezidenta a vlastní rcalizovatelnosti.

Hodnocení: A-B

Detaily:

Hlavní zásady správné. Dle mého soudu
navazujících domů.

Dekonstruvistickému qitvarnému poj etí

Hodnocení: C

by ale pěší lávka mohla být více iterována do

lávky nerozumím, chtělo by to dopracovat.

Forma:

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

V práci jsou ovšem pouŽity poklady, jejichž autorkou není evidentně diplomantka Sannikova
(např. fotografie z New Yorku, výsek územního plánu Brna)' aniž jeto řádně uvedeno jako
citace dle CSN. Na těchto materiálech sice nestojí samotná diplomní práce, ale i tak je iento
postup nepřijatelný. Věřím, že v tomto případě jinak kvalitní práce se jedná pouze
o opomenutí a ne o neznalost či zríměmou krádež.

Hodnocení: B

Celkové hodnocení, záv érz

Jedná se o vyzráIou,vyváženou diplomní práci jednoznačné prokazující, že autorka má
zěklady pro zvládnutí profese architekta.

Klasifikační stupeň ECTS: B / velmi dobře
Písmeno klasifikace / slovní hodnocení

V Brně dne 9. ěenma 2015
Podpis oponenta


