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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Kompaktní formy bydlení v Brně – Černá Pole 

Autor práce:  Bc. Kateřina Fajkusová 

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce je návrh urbanistické studie v lokalitě vojenského brownfieldu. 

Diplomová práce vychází z aktuálních trendů kompaktního města s funkčním promísením, 

krátkými provozními vazbami a celkovou urbanistickou udržitelností. 

Hodnocení práce: 
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1. Analýza území a vymezení záměru ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Urbanistický koncept – idea ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a prostorové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Provozní řešení území ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

Analýza území je obsahově vyčerpávající a důkladná. Studentka v ní prokázala pečlivý a 

svědomitý přístup k řešenému území i problematice. 

Urbanistický koncept vychází ze snahy zapojit stávající uzavřený areál do struktury okolního 

města. Zejména na jihu u ulice Provazníkovy však bude toto propojení velmi obtížné a 

pokračování osnovy uliční sítě má tak spíše výtvarnou než praktickou ambici. Protažení ulice 

Krkoškovy dovnitř území je vtipný prvek navíc atraktivně kompozičně zakončený průhledem na 

sakrální stavbu. Bohužel další podobný silný kompoziční prvek v návrhu chybí. Pěší zóna u 

kostela má zcela jistě potenciál stát se přirozeným centrem lokality, avšak prostorové dimenze 

a kompozice tohoto veřejného prostoru je zbytečně skromná. 

Sympatická je práce s architektonicky hodnotnými stavbami v území a jejich zapojení do nově 

navržené struktury. 

Funkčně i hmotově se nově navržené budovy v území odvolávají na své bezprostřední sousedy 

v okolí. To ve výsledku generuje roztříštěný charakter struktury nové městské čtvrti, které chybí 
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silnější jednotící prvek, který by celé území ukáznil a pocitově zpolarizoval. Nemohu se ubránit 

vzpomínce na referenci nedalekého husovického náměstí Republiky, jehož dominantou je 

rovněž sakrální stavba a veřejný prostor promenády s tržnicí ústící do Dukelské třídy. 

Provozní řešení shledávám bezvadným. V místech křížení pěších a automobilových tras 

studentka navrhuje zklidňující bariéry. Oceňuji rovněž práci s různými atmosférami veřejného 

prostoru. V některých částech souboru se jeví dimenze navržených domů jako soudobě 

neobvyklé, měřítkově až naivně pitoreskní. 

Formální a grafická podoba diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. Ocenil bych lepší výběr 

a kompozici perspektivních pohledů, které často znázorňují banální urbanistické situace, 

zatímco významné průhledy a veřejné prostory nejsou dostatečně „prodány“. 

Připomínky a dotazy k práci: 

 Jaká jsou východiska respektive koncepce zastavění severní uliční fronty Provazníkovy 

ulice? Jakým způsobem lze eliminovat zatížení zástavby touto „dopravní stokou“? 

 Jakým způsobem je navržené území obslouženo městskou hromadnou dopravou? 

 V návrhu se počítá s rozlehlými podzemními parkovacími plochami. Jakým způsobem by 

byly řešeny vjezdy do podzemních garáží ve vztahu k veřejnému prostoru a bezpečnosti. 

Jak by byly upraveny vlastnické vztahy k pozemkům, na nichž se nachází společné 

podzemní parkování? 

 V kterém místě navrženého urbanistického souboru byste chtěla prožít zbytek svého 

života? 

Závěr: 

Diplomová práce je jak svým rozsahem, tak kvalitou zpracování nadprůměrná a doporučuji ji 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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