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Průběh předchozího studia 

Celé studium, včetně bakalářského stupně, absolvovala na FAST VUT. Celkový průměr 
magisterského studia je 1, 79. Navazující studium neukončila v řádném dvouletém termínu ze 
zdravotních důvodů – byl to důvod pro dokončení studia dle individuálního studijního plánu. 

Praktické projekční zkušenosti si rozšiřovala spoluprací v ateliéru architekta Kokeše, 
účastnila se soutěže Porotherm dům 2015. V roce 2015 absolvovala projekt „stáže pro mladé 
zájemce o zaměstnání“ pod vedením Ing. arch. Eugena Točíka. Ve volném čase se věnovala 
rovněž zakázkám z jiné oblasti, zejména interiérové tvorbě.  

 

 

Přístup k vypracování diplomní práce 

Vzhledem k diplomantčině znalosti města Vyškova ( je jeho obyvatelkou), měla jasný názor 
na rozvoj města, proto snáze pochopila i jeho rozvojový potenciál. Cílem návrhové řešení 
byla tvorba kvalitního prostředí pro život obyvatel. Zdůrazňuje potenciál městské třídy 
s patřičnou vybaveností. Nově plánovaný komunikační obchvat města tuto rozvojovou 
lokalitu částečně odděluje od kompaktní městské zástavby. Přestože je komunikace zařezána 
do terénu, omezuje pěší přístup do městského centra. 

Některé části dokumentace zasluhovaly podrobnější rozpracování v grafické části 
dokumentace, nebo alespoň v textu. V dokumentaci určené k archivování nejsou základní 
urbanistické bilance. Předpokládám, že jsou v samostatné příloze formátu A4.  

Kresby prostorové struktury návrhového řešení považuji za velmi zdařilé, v dnešním procesu 
digitálního projektování jsou bohužel již ojedinělým vyjádřením. 



Předloženou diplomní práci považuji za kladný příspěvek k rozvoji města Vyškova a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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