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1. Průběh předchozího studia:  
Klasifikace ateliérové tvorby byla v ateliérech NMSP hodnocena známkou B a A, celkový 
průměr magisterského studia 1,567.  
Praktické zkušenosti získala v praxi v Architektonické kanceláři Burian – Křivinka a firmě 
Arttec a Liten, (mimo jiné se věnuje výrobě designových koupelnových prvků, na jejichž 
vývoji se podílela).   
 
2. Přístup k vypracování diplomové práce  

Studentka řešila komplexně celý rozsah území. Provedla analytické vyhodnocení 
území a zhodnocení stabilizovaných částí území. Řešené území je morfologicky tvarováno do 
kruhových „ohnisek“, která zahrnují rozdílná funkční využití a jsou samostatně napojitelná na 
dopravní obsluhu.  

 
Navržené řešení spočívá nejen v kompozičním dotvoření těchto kruhových ohnisek, 

ale také v zajištění celkové pěší a cyklistické prostupnosti území, stanovení využití ploch 
celého území tak, aby území bylo adekvátně užíváno. Důraz je kladen na sportovní a 
rekreační funkce území, které je ovšem jako celek polyfunkční – obsahuje také komplex 
školských budov MENDELU v severní části, obklopen novým obytným komplexem. Budovy 
MENDELU jsou přes výukový areál arboreta provázány s hlavním areálem při ul. 
Zemědělské.  Na výraznou zeleň Arboreta navazují nové parkové a krajinné plochy zeleně, 
které zakomponovaly jak zásadní vyhlídkové body území, tak také třeba zastřešení 
obchodního domu. V okolí obchodního areálu Tesco jsou rozvíjeny nové rekreační plochy, je 
kultivován prostor před obchodním centrem a doplněn kapacitním parkováním. Tradiční 
poloha sportovních areálů „za Lužánkami“ je dále rozvíjena a doplněna – je navržen nový 
fotbalový stadion a víceúčelová hala, doplněny další možnosti využití. 

 
Celkově je navrženo komplexní urbanistické řešení území se zohledněním 

celoměstského dosahu území, území je začleněno do struktury města. Je brán zřetel na 
stávající objekty v území s funkcí kulturní a ubytovací (Boby centrum), obchodní centrum, 
stavby školství a obytné (sever území) a jsou zakomponovány do celkové koncepce. 

Návrh je přehledný, jasné jsou provozní vazby v území, systém obsluhy. 
 

Studentka práci konzultovala v pravidelných intervalech, lze konstatovat soustavnost práce.   
Grafická prezentace je odpovídající. 



 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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