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K zadání práce: 

Zuzana si pro svoji závěrečnou práci zvolila návrh – urbanistickou studii – rozvoje města Michalovce. Zadáním 

diplomového projektu bylo optimalizovat ty části města, kde je současná situace podle předchozích analýz 

konfliktní nebo, kde je možné navrhnout kvalitnější alternativu, než předpokládá územní plán. 

Diplomový projekt byl vypracován na základě analýz a výzkumů, které byly obsahem diplomového semináře, 

vypracovaného také v našem atelieru.  

Tento přístup vedl k vymezení jak řešeného území, tak i různých tématik urbanistické studie. Jsem proto rád, 

že se Zuzana ve svém projektu zabývala různými situacemi a kontexty města a ty pak shrnula v jeden návrh. 

Komentář k řešení projektu: 

Urbanistickou studii diplomového projektu Zuzany Butelové je možné rozdělit do tří územních a tematických 

enkláv – severní dostavba sídliště, centrální část a doplnění existujícího sídliště. 

Severní dostavba sídliště je zóna pro individuální výstavbu rodinných domů, která je prostorově vymezena 

trasou městského dopravního okruhu. Jako situace na periferii města je toto řešení logické, ale prostorová 

konfrontace s vyšší zástavbou existujícího sídliště mi nepřipadá evidentní. Určitě pozitivním řešením je odstup 

od řeky. 

V centrální části je projekt nejradikálnější. Zde je navrhována vyšší zástavba, která akcentuje tok řeky a 

dokonce „přemostění“ hlavní dopravní tepny. Tím vzniká jasně vymezený prostor v centrální části města, ve 

kterém autorka navrhuje poměrně novou typologií bytových budov. 

V třetí části projektu autorka doplňuje existující sídliště jednak novou bytovou výstavbou a jednak dalšími 

funkcemi, které dnes schází přímému i širšímu okolí. 

Formální stránka odevzdaného elaborátu: 

Odevzdaný elaborát diplomové práce odpovídá požadovanému rozsahu. Portfolio projektu je vypracováno na 

velmi dobré úrovni, plachty projektu jsou vypracovány profesionálně. Struktura portfolia je logická a jasná. 

Pokud platí předpoklad, že portfolio by mělo projekt prezentovat samo o sobě, bez verbálního přispění 

autora, tak nemám zásadních námitek. 

Hodnocení práce: 

Zuzana svým diplomovým projektem prokazuje svůj kreativní přístup k řešení komplexních otázek prostorové 

a funkční organizace města. Svým projektem zároveň dokazuje, že si osvojila kompetence požadované pro 

úspěšné ukončení magisterského studia architektury.  

Klasifikace: 

Práci Zuzany Butelové hodnotím pozitivně a s přihlédnutím k výše uvedeným faktorům hodnocení navrhuji 

známku 1,5 - podle klasifikační stupnice ECTS: B – velmi dobře. 

Poznámka kontroly: 

Při zpracování práce nedošlo k úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby, porušující právní předpisy 

upravující ochranu duševního vlastnictví ve smyslu § 31 č.121/200 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
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