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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Řešeným územím diplomní práce je řeka Dyje a s ní bezprostředně související území – v celém průběhu 
v kontaktu se zastavěným územím města Znojmo. Cílem diplomové práce bylo – na základě analýzy řešeného 
území i potřeb města - navrhnout takové zásahy (urbanistické / krajinářské / architektonické), které budou 
přínosem z hlediska využití okolí řeky Dyje pro (krátkodobou) rekreaci obyvatel města i jeho návštěvníků. 

Základním programem diplomové práce byl návrh celkové koncepce revitalizace řešeného území i 
jednotlivých dílčích zásahů, které povedou ke zvýšení standardu prostředí řeky Dyje v celém jejím průběhu 
v kontaktu s městem Znojmo. To vše mělo být dokumentováno návrhem úprav obou břehů řeky (zejména břehu 
pravého), doplněného návrhem klíčových míst, významných z hlediska zvýšení uživatelského standardu území. 
 Výsledkem diplomové práce měla být ověřovací studie řešeného území dle výše uvedeného rámcového 
stavebního programu. 
  
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Autorka diplomní práce prokázala naprosto jednoznačně a přesvědčivě schopnost samostatně zpracovat 
konkrétní zadání. 
 Autorka při řešení vychází z velmi obšírné a kvalitní analýzy území, kterou zpracovala jak v rámci 
diplomního semináře, tak v začátku své diplomní práce. Úpravy / zásahy do řešeného území se nejprve 
odehrávají na úrovni urbanistické a krajinářské, z hlediska celkové koncepce řešeného území. Zvolená koncepce 
je pak rozpracována a prohloubena v detailním krajinářském řešení a rovněž v naznačeném řešení (drobných) 
architektonických intervencí, směřujících do klíčových míst řešeného území. 

Navržené řešení je v diplomové práci naprosto profesionálně, jasně, logicky a přehledně prezentováno; 
pozornosti doporučuji zejména zcela mimořádně kvalitně zpracované portfolio / knihu projektu. Po stránce 
obsahové i po stránce formální – z hlediska požadovaného obsahu a rozsahu, upřesněného během konzultací 
diplomní práce - bylo zadání diplomní práce zcela naplněno.  

Předloženou diplomní práci je možno doporučit kladně k obhajobě. 
 
Navržené hodnocení: A 
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