
Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Kompaktníformy bydlenív Brně' černá Pole

Autor práce: Bc. TobiášJaník
Vedoucí práce: lng. arch. Jan Májek, Ph.D.

Popis práce:

(Abstrakt) Předmětem diplomové próce je nóvrh nové obytné čtvrti na území kasóren v Brně,

Černých Polích. Momentólně mólo využÍvaný areól tvoříýroznou prostorovou barÍéru v městském

organismu a pomalu chótró. Nóvrh začleňuje území do okolní zóstavby a snaží se maximólně využít

jeho kladných strónek' Na mÍstě je navržena nejen klidnó obytnó čtvrť, ale také radnice, obchody,

studentské koleje, zakladní o mateřskó škola a dóvó tak vzniknout vyvaženému celku

ko m u ni kuj ícího s okol ím.

Hodnocení práce studenta:
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1' Tvůrčí přínos, kvalita konceptu T X D !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu I x ! u
3' Přístup autora ke zpracovánípráce I tr x D

 .Využití odborné literatury a práce s ní ! x ! D

5. Formální, grafická a iazyková úprava práce ! ! X !
6. Splnění požadavků zadání práce I X tr u

Celkové hodnocení a závér:

Komentář k bodům 1 ' aŽ 6.: Student Tobiáš Janík je renesanční člověk s bohatou škálou zájmŮ

a všelikterých dovedností. Během semestru okruh srných zájmŮ opatrně zuŽoval, až mu zůstaly
jen ty nejdůleŽitější, mezi kterými byl i jeho diplomoini projekt. Tobiáš zpočátku přistupoval

k návrhové části své diplomové práce váhavě a obezřetně' Ukvapené zbrklosti se raději

vyhýbal a své myšlenky nechával moudře uzrávat, před tím než je přenesl na papír. Klid,

rozváŽnost a pozitivní přístup jsou jeho hlavními spojenci v tvorbě. Jeho důvtip mu tak umoŽnil
vzniknout velmi dobrému a přesvědčivému urbanistickému konceptu. Návrh v sobě nese

moderní svěžest a netrpí na sentimentální klišé postmoderního urbanismu' Velikost a

r ozvrŽení bloků působí přesvědčivě.
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Souhrnná kvalita diplomové práci si i přes drobné nedostatky ponechává velmi dobrou

úroveň' Celkoý rozsah odevzdané práce a hloubku zpracování lze považovat za standardní.

Zásadní nedostatky neshledávám, resp. je ponechávám na úradku oponenta.

Diplomovou práci bakaláře Tobiáše Janíka doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 9. června 2017 Podpis vedoucího prác
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