
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Diplomant:   Bc. Kateřina Mainclová 
Pracoviště:   Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební, Ústav architektury 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 
Oponent:   Doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. 
Studijní obor   3501T014 Architektura a rozvoj sídel 
Školní rok:   2013/2014 
 
Název diplomové práce: 
Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno 
 

1. Průběh předchozího studia a praxe 
Klasifikace ateliérové tvorby byla v rozmezí A – B, celkový průměr magisterského studia 1,36. 
V průběhu bakalářského studia se účastnila dvou semestrálního výměnného studijního pobytu (program 
Erasmus) na Vysoké škole v Karlsruhe, Německo (Hochschule Karlsruhe) a absolvovala zde magisterský 
program Architektura, studium v němčině s německými studenty (rok 2010/2011). Také zde absolvovala 
povinnou praxi v délce jeden semestr. Následně 1 rok odborné projekční práce při přerušení studia v 
architektonické kanceláři ve městě Ettlingen (u Karlsruhe), Německo. S kanceláří Architekturbüro Stephan 
B. von Freydorf spolupracuje od r. 2011 až do současnosti. 

2. Ideové řešení urbanistického projektu 

Ideové řešení se snaží nastínit nové směry využití areálu výstaviště hlavně s ohledem na změny ve 
výstavních strategiích, vychází z předpokladu změny majoritního vlastníka výstaviště a nového využití 
prostoru - minimalizace technicko hospodářsko zázemí areálu.  
Přínosy a negativa 

- celoroční otevření areálu veřejnosti 
- zachování nejhodnotnějších výstavních objektů pro stávající funkci 
- příznivé působení vůdčího kompozičního principu dynamické linie zeleně doprovázené zástavbou 
- přínos přestupního terminálu v Pisárkách, zapuštění tramvaje pod úroveň terénu 
- v příloze 12 schází identifikace řezů, popis příloh, před „zámečkem“ a u velodromu konkretizace 

funkčních sportovních ploch volno časové zóny 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

Diplomantka při zpracování práce prokázala několik zajímavých myšlenek, které do urbanistického konceptu 
vložila a navrhla fungující urbanistický celek. Celkově dobře zvládla tématiku urbanistického navrhování. 
Grafická prezentace je kvalitní úrovně. 
 

4. Celkové hodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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