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1. Průběh předchozího studia  
Bc. Sannikova studovala na FAST VUT pouze magisterský studijní program. Počáteční 
jazykovou bariéru odstranila. Diplomní práce v minulém roce nedokončila z důvodu nesložení 
zkoušky z anglického jazyka. Nové zadání bylo variantním řešením areálu Výstaviště Brno. 
Celkový průměr magisterského studia 1,817. 

2. Předmět diplomní práce, idea a návrhové řešení 

Předmětem zadání byla idea využití areálu výstaviště v dlouhodobém časovém horizontu, zvláště 
s ohledem na měnící se výstavní strategie, ovlivněné komunikačními technologiemi a 
předpokládanými akcionářskými změnami. Urbanistický návrh vycházel z dopravních 
předpokladů a přístupnosti území, optimalizace funkční náplně nevyužitých areálových objektů a 
rušených pomocných objektů. 
Cílem návrhu bylo vytvoření multifunkčního areálu (bydlení, kulturní, zábavní a sportovně 
relaxační aktivity, umělecké školství) při zachování výstavní funkce v stávajících, pro výstavní 
akce vhodných pavilonech. Idea je z pohledu trvalého zpřístupnění území veřejnosti a členěním 
území na funkční celky přijatelná.  
Snaží se nastínit nové směry využití areálu výstaviště hlavně s ohledem na předpokládané 
změny majoritního vlastníka výstaviště a nové využití některých areálových ploch, např. 
technicko hospodářsko zázemí areálu.  
Přínosem je celoroční otevření areálu veřejnosti, zachování nejhodnotnějších výstavních objektů 
pro stávající funkci a intenzivní využití navazujícího území. Naopak urbanistický detail je 
skromnější, je zpracován zjednodušeně, málo propracovaně. Větší pozornost mohla být 
věnována ulici Hlinky a jejímu zapojení do řešeného území. 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

Diplomantka při zpracování práce prokázala koncepční myšlení, které do urbanistického 
konceptu vložila a navrhla fungující urbanistický celek. Celkově dobře zvládla tématiku 
urbanistického navrhování. Grafická prezentace je kvalitní úrovně. 

4. Celkové hodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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