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1.  Územní vazby                                                                                                            B 

Diplomová práce obsahuje široce zpracované průzkumy a rozbory, ve kterých 
jsou vyhodnoceny přírodní a historické hodnoty území a další údaje o území, 
bohužel bez vyhodnocení vlivu na navrhované území. Problémový výkres 
neobsahuje žádné problémy ani návrhy řešení (grafika a popisy nepřesné) 

2.  Urbanistický koncept                                                                                               D 

V konceptu je sice snaha o systematický přístup k  řešení území, prověření 
různých variant využití, ale varianty postrádají opodstatnění (proč se ruší 
Bobycentrum, jak zeleň ožíví řešené území, přístupnost území – je snad  
navržena lépe než dříve ?) Také v dokumentaci postrádám informaci, které 
objekty jsou stávající, které nové a které upravené, kde jsou  vstupy do objektů 
apod. Koncepce bohužel nevykazuje žádnou myšlenku, která by zlepšila využití 
území. 

3.   Funkční a dopravní řešení                                                                                       C         

Z hlediska dopravní obsluhy jsou de facto využity stávající připojovací body. 
Vlastní obsluha území nenavrhuje nic nového, jen je otázkou, zda by  
komunikace vedoucí od nákupního centra nemohla projít až k fotbalovému 
stadionu především v rámci vyprazdňování území. Objekt, víceúčelové haly 
navržených kapacit potřebuje rozhodně obsluhovat technické zázemí (ne přes 
garáže) a také rozptylové plochy před východy se při navržené kapacitě jeví jako 
nedostatečné. 

4.  Urbanistický detail - ve řejný prostor                                                                      E                                       

Urbanistický detail prezentovaný v měř. 1 : 1000 (bez hran komunikací, bez 
materiálů atd.) lze jen těžko posoudit. Veřejné prostory jsou náhodné, velké 
zpevněné plochy bez dalšího členění, bez jakéhokoliv popisu. Tato část 
diplomové práce není zpracována přesvědčivě.   

 



5.  Výsledná prezentace práce                                                                                     D   

Předložená dokumentace je v části průzkumů a rozborů dostatečně vypovídající. 
Problémový výkres  i prezentace konceptu řešení je na průměrné grafické úrovni, 
preferoval bych více schémat a popisu k vlastnímu řešení  ( to jsou již zmíněné 
označení vstupů do objektů, předpokládané pěší tahy, nástupy do území 
s popisem odkud apod.).V části konceptu navrhované řešení nepřináší kromě 
záměny bývalého zimního stadionu za víceúčelovou halu žádný vlastní návrh a 
tím i přebírá nedobrá stávající řešení. K tomu nutno připočíst slabou část 
urbanistického detailu, který neodpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

Celkové hodnocení diplomové práce: 

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení               D   

Otázky k obhajob ě a připomínky diplomové práci:  

Slovní hodnocení práce:  

Návrh působí sice kultivovaným dojmem. Úkolem práce však bylo navrhnout 
nové využití zadaného území, což se studentce ne zcela podařilo. K tomu lze 
přičíst nedokonalé zpracování detailů i průvodní zprávy, která je velmi obecně 
pojatá.  

Otázky a nám ěty k obhajob ě: 

Parkování dle průvodní zprávy – prokažte  potřebné plochy 
    Jaké provozy bude obsahovat víceúčelová hala 

Jaké bude každodenní využití území, jaké funkce budou celoměstského významu 
Které objekty v řešeném území jste asanovala a proč, které jsou nově navržené 
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