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Posudek oponenta diplomové práce

Název diplomové práce: Revitalizace areálu filmových ateliérů Zlín

Vyjádření oponenta:
1. Sirší územnívazby, idea řešení
Územni danosti, širší vztahy i podklady pro řešení územía stanovení urbanistického konceptu
jsou správně analyzovány a vyhodnoceny' Předložený návrh respektuje charakter daného
cenného uzemí, hustoý zástavby charakteristické pro lokalitu a danosti přírodního i
sociálního prostředí.
2. Urbanistickýkoncept
Autorka se snaží revitalizovat areál filmových ateliéru s dlouhou tradicí a doplnit je funkcí
bydlení a místních služeb. Koncepce vychází z charakteristické struktury města Zlina, dané
předválečným a poválečným prumysloqfm rozvojem a anglickou koncepcí zahradních měst.
Reflektuje přitom i současné aktuální trendy v urbanismu a Životního stylu obyvatel. Návrh je
zptacován ve dvou variantách: Ideová varianta řešení nerespektuje v současné době
realizovanou výstavbu. V tomto smyslu je nutné vycházet zreálné varianty řešení, která
koresponduje s realitou (byt'v mnoha ohledech problematickou) a je životaschopná.
3. Provozní a funkční řešení
Provozní a funkční řešení respektuje prostorový koncept a je určeno základni urbanistickou
koncepcí. Polyfunkční řešení je pro danéizemí přínosem. Doprava vycházizdané situace a
optimalizace obsluŽnosti. Pěší doprava je podporován a a navazuje na zastávky MHD.
4. Urbanistické řešení v detailu
Výškové uspřádaní a jeho analýza profily atezy vychazeji příznivě. Jednoduchá geometrická
forma navtžených objektů reflektuje základni myšlenku návrhu a svým rozvinutím
v prostorovém modelu předkládá realizovatelnou podobu soudobé městské zástavby
v atraktivním prostředí blízko přírody. Kultivovaně lryznívá i urbanistický detail
poloveřejných a semiprivátních ploch pro sociální života rekreaci v lokalitě.
5. Výsledná prezentace práce, grafika
Návrh Bc. Michaely Rašovské představuje ucelený urbanistický koncept, ktery sice trochu
schematický, ale splňuje požadavky zadavatele a je plně realizovatelný ve společenské praxi.
Je moŽné konstatovat, že by byl přínosem jak pro danou lokalitu i samotné město Zlín,
vrotože odstraňuje některé deficity a zvyšuje estetické i provozní kvality místa. Předkládaná
dokumentace je připravena pečlivě a přehledně' qýtvamé zpracování je osobité azdařilé.
Celkové hodnocení diplomové práce:
Předložená práce splňuje kriteria na diplomové práce.
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Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji
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