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t. Širsi územní vazby,,idea řešení
Širsi vaahy a další v,ýchodiska pro řešení území jsou podrobně rozebrané.
Zák|adni idea řešení je správná.
Hodnocení: A

2. Urbanistický koncept
Bydlení převážně v rodinných, ,,cohousingy" pro seniory, centrum s veřejným prostranstvím i občanshým
vybavením a bytovynni domy (možná s obchody v pÍizemí?), účelná obslužná uliční síť a drobné struktura
odpovídající venkovskému prostředí - vše lze zcela akceptovat'
Hodnocení: A

3. Provozní a funkční řešení
Základni funkční uspořádání (umístění funkcí) a provomí řešení (obsluha komunikacemi funkční skupiny C a
D1) jsou správné.
Při podrobnějším zkoumáníLze ale návrhu r,ryčíst následující dílčí nedostatky:
_ chybí parkování v centru - u bytových domů nejsou navtžena ani jako místa na terénu (že by byly v pÍízemi

garáže? ale pak byly opomenuty ve výkrese dopravy);

- práce neřeší zachýávání dešťové vody' u rodinných domů by to snad šlo řešit vsakem' ale v centru a podél
veřejných prostranství?

_ Urbanistické ukazatele (bilance) uvedené v pruvodní zprávě jsou neúplné, neumožňují ekonomické
posouzení návrhu

Hodnocení: A-B

4. Urbanistické řešení v detailu
Jako urbanistícký detail bylo podrobněji rozpracováno centrum souboru - námětí a okolní domy, ale chybí
jakýkoliv textový komentař, zpouŽité graťrky lze jen stěží odhadovat funkci objektů'
Sympatické jsou náměty na řešení rodinných domů
Hodnocení: B-C

5. Výsledná prezentace práce
Práce je logicky a poměmě přehledně uspořádána. Ale chybí obsah práce (seznam ýkresů, přílohy). Také
nejsou správě uvedeny prameny případných pŤevzaých něktených částí práce (určitě obrázky,mapy... Pokud je
diplomatovi zatěžko nahlédnou do patřičné ČSN, mohu doporučit internetové stránky ,,www.citáóe.com"' káe
k tomu účelu skvěle pracuje automatický generátor citací).
Grafickyje ptáce zpracována na vysoké úrovni.
Hodnocení: B

,{'



Celkovó hodnocení diplomové práce:
Předloženou diplomovou práci doporučují k obhajobě a navrhuji hodnocení

Klasifikační stupeň ECTS:

V Brně dne

Klasifikační

Jg
Písmeno klasifikace/ text

stu
Klas' stupeň
ECTS A B C D E F'

Císelná
klasifikace

1,5 2 ?{ 3 4


