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Průběh předchozího studia  
Studentka Barbora Jochcová studovala úspěšně bakalářské a magisterské studium na VUT 
Fast, obor Architektura staveb a Architektura a rozvoj sídel.  
V předdiplomním projektu zpracovala analýzu centrální části Moravského Krumlova se 
zaměřením na obnovu vybraných částí stávající městské struktury. Konkrétně se jednalo o 
úpravy objektu bývalé obecní šatlavy, soudu a navazujícího bytového domu, nové řešení 
náměstí T.G. Masaryka.  
Je pečlivá a skromná, má zájem o historickou architekturu, dovede ji pochopit a dotvářet. 
Pracovala samostatně, navržené řešení konzultovala. 
 
Přístup k vypracování diplomové práce 
Jako téma D. P. si zvolila obnovu zámku v Moravském Krumlově, který je v současné době, 
po vymístění Slovanské epopeje, v podstatě bez využití. Koncepce nového využití vychází ze  
vzpomínky na tvorbu A. Muchy, kterou Moravský Krumlov ještě dosud žije. Svůj návrh 
nazvala „Příběh epopeje“. 
Proto je budoucí využití zámku navrženo převážně pro kulturní účely. Za vhodné považuji 
řešení ateliérů s ubytováním pro mladé umělce, i další prostory pro workshopy a semináře. 
Celkově se mně jeví koncepce vhodná a citlivá. Zahrnuje i velmi důstojné připomenutí 
souboru Slovanské epopeje expozicí na nádvoří zámku. Upozorňuji na možnost nádvoří 
zastřešit.  
I přes některé dispoziční nedokonalosti považuji práci za citlivě zpracovanou, zejména vnější 
výraz objektu považuji za zdařilý. Autorka práce chtěla zámek obnovit v současné podobě, 
nechtěla do výrazu vnášet nové prvky, které by narušovaly historický výraz stavby a jejího 
okolí. 
Hospodářská část bývalých koníren je rovněž vhodně využita pro ubytování – penzion s 
restaurací. 
 
Připomínky k obsahu a rozsahu práce: 
Předložená diplomová práce splňuje obsahem i rozsahem zadání práce. Připomínky uplatněné 
při konzultacích  byly většinou respektovány. 
 
Připomínky k formální stránce práce: 
Nemám podstatné připomínky. 
 
Po prostudování práce se domnívám, že splňuje požadavky na obsah a rozsah a je v souladu  
se zadáním a současnými zásadami pro obnovu a památkovou péči. Proto doporučuji práci 
k obhajobě a hodnotím ji 
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