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1. Hodnocení studenta a přístup k diplomové práci

Jde o velmi svědomitou a pracovitou studentku s výbornými studijními výsledky, coŽ dokazu.1e i

získání prospěchového stipendia. Díky studijnÍm výsledkům byla v konkurenci dalších studentŮ

nominována pro zahranicní studium na základě studijnÍho programU LLP-ERASMUS a rok

svého studia strávila v britském Sheffieldu na School of Architecture' jeŽ se řadí mezi nejlepší

školy architektury v Evropě. Pobýem v zahraničí získala nové dovednosti v oblasti navrhovánÍ

a tvůrčího přístupu k práci V konkurenci studentŮ z celého svě]ta se dokázala prosadit a být

velmi úspěšná. Získané zkušenosti vyuŽila při zpracování diplomové práce' Zahraniční studium

však není jedinou odbornou aktivitou' JiŽ od druhého ročníku bakalářského studia pracuje v

brněnské architektonické kanceláři, kde se podÍlí na tvorbě projektů ve všech fázích.



2. Vlastní ideové řešeni

Studentka přistupovala celou dobu zpracování diplomové plráce k zadané problematice

systematicky s důrazem na širší vztahy a vzájemné vazby jednotlivých systémů - funkčního

vyuŽitÍ ploch, dopravní obsluhy, veřejných prostranstvÍ, zelerně a celkového vlivu nově

urbanizovaného Území na oko|í. Zvolila systém zástavby s jasně diferenciovanými veřejnými

prostorami s dopravní obsluhou a klidovými plochami. Kompozic;i řešila i z hlediska výškového

zónování, coŽ dokládá i mimořádně kvalitní model. Hlukově zatíŽená obsluŽná komunikace s

MHD je odcloněna bariérovou zástavbou a je na nÍ situována zastávka MHD s veřejným

prostorem doplněným objekty občanského vybavenÍ. V komplexu je navrŽeno i dostatek zeleně.

Rozsah předloŽené dokumentace dokladuje systematický postup prací od průzkumů a rozborŮ

přes problémový výkres a skici návrhŮ po podrobné řešení dopravy parkování i dispoziČní řešení

objektŮ, nechybÍ ani průvodní zpráva a ekonomické vyhodnocení, dokladující reálnost

navrhovaného řešení.

3. Záv ěreč,né hod nocení

Studentka prokázala během zpracování diplomové práce, Že dovede systematicky pracovat,

připravit a vyhodnotit problematiku řešeného území ve všec;h souvislostech, řešenÍ umí

zdůvodnit a graficky prezentovat na velmi dobré úrovni' Vzhledem ke kvalitě odevzdané práce

navrhuji komisi ocenit tuto diplomovou práci'
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