
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Diplomant:   Bc. Nikola Bazelová 
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 obou ateliérech NMSP hodnocena známkou C, celkový průměr magisterského 
studia 1,6. Praktické zkušenosti získala na zahraniční praxi v roce 2012 - stáž u GRID architektur ve Vídni, spolupráci 
s ateliérem udržovala i po dobu studia. Diplomantka o sobě prohlašuje, že není ideální studijní typ, ale dokázala si 
ze školy vzít to, co potřebuje pro praktické projektování a dle mého názoru hlavně docela dobře to umí 
využít a aplikovat.  

2. Ideové řešení urbanistického projektu 
Cílem návrhu bylo vytvořit ze stávajícího , navenek dosti uzavřeného areálu živý městský organismus, 
soběstačný ve všech ohledech. Ve vlastním návrhu zohledňuje pozitiva - polohu vůči městu, rekreační 
potenciál v okolí a ideální dopravní dostupnost místní i dálkovou. 
Ideové řešení se snaží nastínit nové směry využití areálu výstaviště hlavně s ohledem na změny ve 
výstavních strategiích vystavovatelů, přitom vychází z předpokladu změny majoritního vlastníka 
výstaviště. Nově využívá prostor technicko hospodářsko zázemí areálu, novou funkci vkládá 
nevyužívaným výstavním pavilonům, aktivuje hlavní vstupní předprostor novým objektem. 

Přínosy řešení 
- celoroční otevření areálu veřejnosti, včetně prostorových vazeb na okolí 
- zachování nejhodnotnějších výstavních objektů stávající funkce, provozně je vhodně propojuje 
- kolem zámečku navrhuje park se sportovně rekreační funkcí s návazností na Riviéru 
- pokud budou plně využity prostory venkovních expozic, lze předpokládat krátkodobý nedostatek 

parkovacích míst; na druhé straně, pokud nebude konána výstavní akce, plocha při Bauerově ul. 
bude parkovištěm pro všechny další trvalé aktivity (sport v parku, kultura, rekreace na Riviéře 
apod.) 

Formální zpracování 
- méně přehledný výkres širších vztahů a dopravy 
- detail s koncertní halou neprokazuje návaznost na venkovní prostor (vstupy a východy, hlavní 

rozptylový prostor), schází průkaz působení haly na okolí 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 
Diplomantka pracovala převážně samostatně, v závěrečném časovém tlaku nedokázala práci více 
dopracovat v detailech a v průkaznosti prostorového řešení, ale i přesto ji považuji za koncepčně zdařilou. 
Grafická prezentace je na dobré úrovni. 
 

4. Celkové hodnocení práce 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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