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

Popis práce:

Diplomová práce se zab1ývá urbanistickou studií na revitalizaci kasáren v Brně, Černých polích.
Na vymezeném území je navrŽen noý obytný soubor, který začleňuje území do okolní
zástavby' V návrhu se počítá i s vytvořením ploch rozvoje pro Mendelovu univerzitu, kde
v rámci těchto ploch vznikne sportovní hala, ubytovací kapacity pro studenty knihovna a

reprezentační objekt' Zajímaým prvkem je vytvoření veřejného prostoru odstíněného od
dopravního ruchu.

Celkové hodnocení a závér:

Komentář k bodům 1' až 6': Studentka Kateřina Fajkusová přistupovala ke své diplomové
práci od samého začátku velmi svědomitě, zodpovědně a téměř s heroickým úsilím. Na
pravidelné konzultace chodila vždy řádně připravena, a pokaŽdé přinášela nové podněty pro
svou tvorbu. Kritické připomínky vedoucího práce studentka vždy uvážlivě vyhodnocovala,
prověřovala a Zapracovávala' Díky své bohaté teoretické rnýbavě od začátku věděla, co od
svého návrhu očekává' Svá přesvědčení a názory vždy opírala o poznatky z příslušné
literatury' Bakalářka se nikdy nespokojila s prvním ,,dobrým" nápadem, ale i ke své vlastní
práci přistupovala kriticky a s pochybnostmi. Zabyvala se i jinými, nekonvenčními variantami
s cílem nalézt to nejlepší možné řešení. Za největší přínos práce považuji to, že studentka
primárně usilovala o kvalitu městského prostorU s ohledem na sociální situaci, kterou její
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Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu I x ! n
2. Úroveň zpracování řešeného tématu X ! n D
3' Přístup autora ke zpracování práce X ! n n
4.Využití odborné literatury a práce s ní X D ! n
5' Formální,grafická a jazyková úprava práce X D ! !
6. Splnění poŽadavků zadání práce x ! ! n



řešení vyvolá a běžný život obyvatel. Formální aspekty návrhu byly druhotné a nebyly

motivovány úsilím o okázalá tvůrčígesta.
V jistý okamŽik jsem nabyl dojmu, Že by studentce prospěla alespoň krátká pracovně tvůrčí
pauza, která by ji umožnila podívat se na projekt s časovým odstupem' Ve vzduchu totiŽvisela
obava, aby projekt neustálým vylepšováním a přepracováváním nakonec neztratil svou duši,

kterou měl na začátku.
V projektu se jistě najde mnoho diskutovatelných (i diskutabilních) témat, jejichž kritický

rozbor přenechávám oponentovi. Souhrnná kvalita diplomové práci si přesto ponechává

vysokou úroveň' Celkorný rozsah odevzdané práce a hloubku zpracování povaŽuji za

nadsta nda rd n í. VáŽnější ned ostatky nesh l edává m'

Dotaz k obhajobě:
Za srdce řešeného Území lze považovat prostor okolo kostela' Je otázka zda vlastní objekt
kostela neměl být v navrŽené urbanistické struktuře dominantnějšía zda se i ve střešní krajině

a dálkornich pohledech nemohl více prosadit?

Práci bakalářky Kateřiny Fajkusové doporučuji k obhajobě.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: A l 1

Datum: 9. Června 2017 Podpis vedoucího práce.'


