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1. Pruběh předchozího stuďa
Po eelou dobu magisterského studia dosahovala stabilních výsledku s celkoqim hodnocením l,625.
Klasifikace ateliérové tvorby byla v rozmezi B - C. Praktické projekční zkušenosti ziskávala v Rakousku a
brněnském ateliéru arch. Velka. V urbanistické tvorbě byla ovlivněna inspiračními zdroji obytných souboru
s intenzivní ástavbou (např. Kabelwerk ve Vídni a obybý soubor Pandreitje v Bruggach). Pomatky z
uvedených soudobých realizasi se snažila aplikovat v rozvojové lokalitě Brno - Holasky. Po ukončení studia
uvaŽuje o navazttjicim doktorském studiu a případně dďší pracovni stÍňive Vídni.

2. Přístup k vypracování diplomové práce
Diplomantka pň konzultacích prokazovďa znalost urbanistické problematiky a odváděla praci odpoúdající
kvality, přesto že školní povinnosti kombinovala s dalšími aktivitami. Y závěreěnéfinipricnvala"i pro:Jtto
samostatrě, většinou bez usměrňování vedoucím práce.

Urbanisticloý koncept vychinel z myšlenky transformace typické venkovské rodinné zástavby na ,,novou"
strukturu intenzivně vylživajici stavební pozemky (dnes už velmi vysoké ceny), s qihodami městského
rďinného bydlení.
V technické zprávě podrobně uviádí funkční specifikaci nawhoqých ploc[ ktera je většinou citací
z územního planu města. v texfu není uvedena zÁkJadní myšlenka, z kterou v koncepfu pracovďa _ vyllžiti
sťech domů pro energďický zisk, jako hlavní příspěvek k trvďe udržitelnému rozvoji.
Jeden z nawhovaných vjezdů do řešeného územi zulice Na Návsi je blízko nepřehledné z-atašky a mohl by
byt zdrojem dopravních kolizi. Těáště odstavných strání je umístěno pod úrormí terénu, otá:il<ou je, zdali je to
pďtem stiíní pfiměřený způsob odstavování vozidel v téÚo olaajové části města. Naopak dům
s pečovatelskou službou (spíše areál) postradá parkoviště. Provoz veřejného parkoviště při naměstí by mohl
bý regulovan s ohledem na funkční využití objektů vybavenosti. Vysvětleni vyžaduje dopravní obsluha
řešeného ilzemi, zvlráště svoz komunáLlního ďpadu'

Diplomantka zprarnvaný,rn projektem prokárzala znatosti áskané studiem a rovněž pracovní schopnosti
uplafirit se v praxi nejenom v oblasti urbanistického nawhování. Navrhuji hodnocení:
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