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zaměření PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: EŠENÍ BROWNFIELDS VŘEŠENÍ BROWNFIELDS V  RÁMCI ESKÉ REPUBLIKY – TEPNAČESKÉ REPUBLIKY – TEPNA
NÁCHOD

Autor práce: Bc. Martina Pitáková

Vedoucí práce: Ing. Arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 

Popis práce:

P estavba vybrané ásti území m sta.řestavba vybrané části území města. části území města. ěsta.
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1. Analýza území a vymezení záměru ☐ ☒ ☐ ☐

2. Urbanistický koncept – idea ☐ ☐ ☒ ☐

3. Funkční a prostorové řešení ☐ ☐ ☒ ☐

4. Provozní řešení území ☐ ☐ ☒ ☐

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☐ ☒

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☐ ☒

Komentá  křestavba vybrané části území města.  bod m 1. až 6.:ům 1. až 6.:

1 - Analýza území a vymezení záměru

Postrádám rozbor typu „urbanistická analýza“ a „analýza stavebního vývoje“ Možná jsou na listu číslo 02.

2 - Urbanistický koncept – idea

Koncept se dělí na pět částí. Situace na listu číslo 6 postrádá legendu. Souhlasím s parkem, pochybuji o

obytných blocích. Není tam nic soukromého, celé je to (polo)veřejné. Jsou tam slepé ulice, prý s  průhledy na

Zámek, snad o tom přesvědčí vizualizace.

3 - Funkční a prostorové řešení

Navrhované hmoty půdorysně respektují stávající měřítko. Situace na listu 07 je velmi malá, velmi tmavá.

4 - Provozní řešení území

Dopravní schéma na listu 07 je nepřehledné. Podle šrafy jsou všechny cesty v parku místní komunikace D,

stejně jako konec té jednosměrky pod Zámkem? Vypadá to, že všechny komunikace jsou slepé. Když mezi
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bloky někdo nezaparkuje, jak se otočí (popeláři, sanitka, hasiči), aby vyjel ven, u těch vjezdu do podzemních

garáží?

Na předchozím listu chyběla legenda, u listu 07 zrovna tak. Parkovací dům je vlevo nahoře?

Aha, tak až na listu 08 se dozvídám, kde co vlastně je. 

Tři RD s ateliérem, bez zahrady jako alternativa k těm třem blokům? Vizualizace.

5 - Formální, grafická a jazyková úprava práce

Grafika je negativní (bíločerná). Nečte se to úplně bez problémů, ale není to tak hrozné. Už na titulní straně

je těžké rozeznat, co je nové. Situace a schémata jsou velmi tmavá. List 05: legenda je přes šrafu a vzduch

chybí úplně. Ta šrafa zobrazuje „vymezení terénní údolní nivy“? 

Na listu 09 chybí hlavní obrázek?

6 - Splnění požadavků zadání práce

Podle mě, požadavky zadání práce nebyly splněny.

P ipomínky a dotazy k práci:řestavba vybrané části území města.

Už na první pohled se tato práce odlišuje. Je bíločerná a velmi lehká. Napočítal jsem 9 listů. Ale úvodní

stránka je 00 a poslední list je číslo 09. 02 chybí úplně. K dispozici mám tedy 8 listů, z toho 5 se jich jmenuje

„analytické rozbory“. Chybí popisky, legendy, nebo celé texty a obrázky (05, 09). Návrh mi shora připomíná

sídliště. Jak vypadají ulice se všemi těmi parkovišti, se z vizualizací nedozvím. Dvě zdařilejší jsou na listech

07 a 08, ale dostaly velmi málo prostoru.

 

Záv r:ěsta.

Klikn te sem a zadejte text.ěsta.

Klasifikační stupeň podle ECTS: 

Datum: 29. May 2019 Podpis oponenta práce…………………………………
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