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Průběh předchozího studia 
Po absolvování bakalářského studia na ARC FAST s celkovým průměrem 1,57 pokračoval 
tamtéž v magisterském studiu se zaměřením na urbanismus a územní plánování. Urbanistické 
ateliéry v průběhu NMSP byly hodnoceny známkami A a B, celkový průměr za magisterské 
studium 1,21. 
V rámci magisterského studia absolvoval praxi v Atelieru T&F (později Atelier Tecl), kde 
dále pokračoval jako brigádník a podílel se na mnoha projektech různého rozsahu ve všech 
fázích vývoje. 
Po celou dobu studia se snažil se střídavými úspěchy skloubit školní povinnosti, brigádu 
v oboru a celoživotní koníček – orientační běh. 

 

Přístup k vypracování diplomní práce 
 V urbanistickém řešení Bc. Mokrého je zřetelně vyjádřená snaha o návaznost na strukturu 
stávajících samostatných sídelních jednotek - Dolních Heršpic a Přízřenic. Ze schématu 
etapizace výstavby vyplývají rozvojové principy – tvorba městských celků charakteru 
městských čtvrtí s umístěním  veřejným prostranství v těžišti území. Tuto ideu lze považovat 
za staronový městotvorný princip, stále aktuální. Je to zajisté kontrast k principům 
umisťování obchodních center, míním tím nedaleký obchodní park za hranicemi řešeného 
území. 
Urbanistický návrh citlivě navazuje na stávající rodinnou zástavbu, lze to považovat za klad 
řešení.  
Diplomant dovedl systematicky pracovat a vyhodnocovat řešenou problematiku v širších 
souvislostech.  



V průběhu zpracování projektu prokazoval znalosti získané studiem a rovněž pracovní 
schopnosti komplexně zvládnout tématiku urbanistického navrhování. Účastnil se pravidelně 
konzultací, v průběhu zpracování projektu reagoval na připomínky vedoucího práce. 
Diplomní práce je přehledně sestavena, grafické zpracování odpovídá požadavkům na kvalitní 
práci, přílohy jsou průkazné.  
Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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