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Název práce: Brněnské nábřeží 

blízkého okolí 

Autor práce:  Bc. 

Vedoucí práce: Ing.arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svitavy 
Návrh není omezen ekonomicky ani ideově.
 

Hodnocení práce studenta:

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu
2. Úroveň zpracování řešeného tématu
3. Přístup autora ke zpracování práce
4. Využití odborné literatury a práce s
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce

Celkové hodnocení a závěr

Bakalářka Valeriia Sentebová přišla studovat do 
přišla z města, kde se vyrábí samopaly 
překvapená z Brna, ze školy a hlavně z
přístup kolegiální, otevřený k dialogu,
již Lera (Valeriia Sentebová) zvykla. Studentka z
měřítko architektury a především urbanismu. 
práci, která je na vysoké úrovni. Stále je v
tvarování až taková urbanistická sochařina. 
navrhuje zcela nový, který přesně dopl
Práci hodnotím velice kladně. Věřím, že
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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Brněnské nábřeží – rehabilitace brněnských řek a jejich 

Bc. Valeriia Sentebova 

Ing.arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 

e zabývá nábřežím řeky Svitavy a blízkého okolí v brněnských Zábrdovicích. 
Návrh není omezen ekonomicky ani ideově. 
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Tvůrčí přínos, kvalita konceptu x ☐ 

pracování řešeného tématu x ☐ 

zpracování práce ☐ x 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x 

úprava práce       x 

6. Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

ávěr: 

ka Valeriia Sentebová přišla studovat do České republiky magisterský studijní program, 
samopaly kalšnikov a dobrá vodka téhož jména

ze školy a hlavně z přístupu kantorů (architektů) ke studentům, kdy zde je 
dialogu, možná i přátelský (doufám v to). Naštěstí 

) zvykla. Studentka z Ruska si také musela zvyknout 
měřítko architektury a především urbanismu. Tento svůj osobní přerod dokládá ve své diplomové 

na vysoké úrovni. Stále je v návrhu vidět jakýsi větší rozmach 
až taková urbanistická sochařina. A pak ta pokora, kdy dostavuje historický blok a 

, který přesně doplňuje stávající zástavbu. 
Práci hodnotím velice kladně. Věřím, že  Valeriia Sentebová má, co nabídnout
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práce 

rehabilitace brněnských řek a jejich 

brněnských Zábrdovicích. 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

České republiky magisterský studijní program, 
téhož jména. Z počátku byla 

kantorů (architektů) ke studentům, kdy zde je 
aštěstí si na tyto rozdíly 

si také musela zvyknout na úplně jiné 
Tento svůj osobní přerod dokládá ve své diplomové 

rozmach – výrazné nábřeží, 
pak ta pokora, kdy dostavuje historický blok a 

co nabídnout české společnosti. 
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