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1. Průběh předchozího studia  
Klasifikace ateliérové tvorby byla v  ateliérech NMSP hodnocena známkou B a D, celkový průměr magisterského 
studia 1,52, bakalářské studium hodnoceno průměrem 1,8. 
Za urbanistický ateliérový projekt „Kasárna v Černých Polích“ obdržela Cenu rektora TU Liberec v soutěži o nejlepší 
studentský Český energetický a ekologický projekt (ČEEP). 
Dále absolvovala Edukační vzdělávací program EdUR (edukace udržitelného rozvoje) s certifikátem Navrhování a 
příprava staveb dle principů trvale udržitelné výstavby. Byla úspěšná i dalších menších soutěžích. Ovšem množství 
aktivit včetně pracovní brigádnické činnosti ji nedovolilo plně se soustředit v tomto období na nejdůležitější úkol - 
zpracování diplomní práce.  

2. Ideové řešení urbanistického projektu 

Cílem návrhu bylo vytvořit kulturní, zábavní a sportovně relaxační areál, doplněný dalšími funkcemi. 
Samozřejmě při zachování výstavní funkce. V podstatě obdobná myšlenková anabáze, jako u ostatních 
diplomantů tohoto tématu. Idea je z pohledu trvalého zpřístupnění území veřejnosti, udržitelnou nízko 
energetickou výstavbou a členěním území na funkční celky přijatelná.  
Připomínky: 

- některé analytické a návrhové výkresy nejsou dotaženy (směry popisů, chyby v legendách, 
prolínání hlavních názvů výkresů s jiným textem) 

- výkres konceptu předkládá ideu ponechaných kompozičních os, ale neuvádí veškeré, zvláště 
památkově chráněné 

- nepřesný název tématu práce musí být alespoň pro archivní výtisk formátu A3 opraven 
- návrh funkčního využití stávajících objektů je nastíněn, navržené objekty mohly být funkčně více 

specifikované 
- návrhové řešení není provázeno bilancemi, alespoň v členění na jednotlivé funkční skupiny objektů 
- v dokumentaci není specifikované funkční využití pronajímatelných objektů (současné stávající 

nevyužité výstavní pavilony); měly by být stanoveny regulativy 
- schází výkres širších vztahů - zapojení řešeného území do kontextu města 
- prostorového řešení je na kreslených perspektivách méně průkazné 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

Výsledek práce je ovlivněn jinými činnosti diplomantky, které ji nedovolily plně se soustředit na 
zpracování daného obtížnějšího tématu. V závěru pracovala pod časovým tlakem a dopouštěla se věcných a 
formálních chyb. Práci konzultovala, ale v delších časových intervalech  

4. Celkové hodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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