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1. Průběh předchozího studia  
Klasifikace ateliérové tvorby byla v obou ateliérech NMSP hodnocena známkou D, celkový 
průměr magisterského studia 2,108.  
Praktické zkušenosti získala v  praxi v atelierech: 
-  Habina  Brno 
-   DIMENSE ARCHITECTS - architektonická a projekční kancelář v Brně 
-  NORD ateliér  
Taktéž se v rámci sociologie účastnila SVOČ 2014. 
 
2. Přístup k vypracování diplomové práce  

V ateliérové tvorbě předcházejícího - specializovaného ateliéru studentka řešila 
komplexně celý rozsah území, i když s jinými vstupními předpoklady (byla uvažována 
zásadní asanace v řešeném území). Provedla analytické vyhodnocení území a zhodnocení 
stabilizovaných částí, ze kterého vyplynulo, že těžiště řešení území spočívá v jeho jižní části. 
Toto území je tedy rozvíjeno v diplomové práci jako stěžejní. 

 
Urbanistické řešení území zohledňuje celoměstský dosah funkčního využití  území,  

historii území a tradiční polohu sportovních areálů, společensko–kulturní a ubytovací zařízení 
(Boby centrum), obchodní centrum. 

 
V území je navrhována kompozice solitérních objektů velkého měřítka a především 

venkovních sportovně- rekreačních ploch, veřejných prostranství. Jsou navrženy nové tvarově 
výrazné objekty fotbalového stadionu a víceúčelové haly s hotelem, ve velké míře jsou 
umístěna venkovní sportoviště, o nové kapacity je doplněn objekt plaveckého stadionu. 

 
Návrh vytváří obdobu původní koncepce území, je přehledný, usiluje o vymezení 

jasného komunikačního systému v území s ohledem na okolní návaznosti, vstupy do území.  
Řešení zejména detailu je poměrně schematické, je dokumentováno pouze půdorysem   
bez dostatečného prokreslení detailu.  
 

Studentka práci konzultovala zpočátku zřídka, v pozdějších fázích pravidelněji.  
Prostorové řešení není příliš přesvědčivé, koncepce území je ale jasná a přehledná.  Grafická 
prezentace je spíše průměrná. 
 
 



Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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