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1. Průběh předchozího studia  
Kvalitní výsledky magisterského studia; celkový průměr studia 1,325.  

2. Předmět diplomní práce, idea a návrhové řešení 

Předmětem zadání diplomové práce bylo vyhodnocení možností obnovy ateliérů pro filmovou 
tvorbu a další nové funkce (kulturně vzdělávací a rekreační funkce, sportovní areál a různorodé 
formy bydlení). Zadání diplomní práce vycházelo z konkrétních požadavků společnosti, vlastnící 
převážnou část areálu. 
Bc. Myšková ve svém návrhu respektovala původní urbanisticko architektonické principy 
založené firmou Baťa. Hlavní funkční náplň areálu posunula směrem k bydlení s doplněním 
občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit, rekreace a sportu. Touto směsicí funkcí zajistila 
trvalou přítomnost obyvatel a návštěvníků areálu, což považovala za důležité. Výkres návrhových 
funkčních ploch to dokládá. 
Pregnantně definuje plochy veřejného prostranství (pěší filmová zóna a centrální náměstí 
s vodním prvkem), dopravní řešení a všechny ostatní funkční celky a to až do urbanistického 
detailu včetně rozmístění mobiliáře. Množství dispozičních schémat prokazuje reálnost 
urbanistického řešení a jeho rozpracovatelnost do úrovně architektonické studie.  
V návrhové části dokumentace schází koncepce inženýrských sítí. 

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

Diplomantka dovede systematicky pracovat a vyhodnocovat řešenou problematiku ve všech 
souvislostech. 
V průběhu zpracování projektu prokazovala znalosti získané studiem a rovněž pracovní 
schopnosti komplexně zvládnout tématiku urbanistického navrhování. Účastnila se pravidelně 
konzultací, v průběhu zpracování projektu reagovala na připomínky vedoucího práce. 
Práce je přehledně sestavena, grafické zpracování odpovídá požadavkům na kvalitní diplomní 
práci, přílohy jsou průkazné.  

4. Celkové hodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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